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บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมผลิตชิ*นส่ วนยานยนต์จดั เป็ นอุตสาหกรรมหลักที/ มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
บทความนี* ผูว้ ิจัย ได้ทาํ การศึ กษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรั บอุ ตสาหกรรมผลิ ต
ชิ*นส่วนยานยนต์ โดยในการศึกษา ได้เลือกบริ ษทั แซมโก้ อินดัสทรี ส์ จํากัด เป็ นกรณี ศึกษา โครงสร้างของระบบ
ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ 1.ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการสัง/ สิ นค้า 2.ระบบบริ หารงานผลิต 3.ระบบ
บริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง 4.ระบบออกรายงานให้กบั ผูใ้ ช้ และ 5.ระบบบริ หารข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ โดย
มีคุณสมบัติหลักของระบบ ดังนี* (ก) ผูด้ ู แลระบบสามารถสร้ างผูใ้ ช้และกําหนดสิ ทธิ@ ในการเข้าใช้ระบบตาม
ประเภทของผูใ้ ช้ (ข) ฝ่ ายการตลาดสามารถบริ หารจัดการข้อมูลการขายและข้อมูลลูกค้า (ค) ฝ่ ายวางแผนการผลิต
สามารถตรวจดูขอ้ มูลวัตถุดิบและสิ นค้าที/ อยู่ในคลังสิ นค้า เพื/อใช้ในการวางแผนการผลิตสิ นค้า (ง) ฝ่ ายจัดซื* อ
สามารถรั บ รายการวัต ถุดิ บ ที/ ต ้อ งสั/ง ซื* อ (จ) ฝ่ ายผลิ ต สามารถรั บ ใบผลิ ต สิ นค้า และแจ้ง ผลการผลิ ต (ฉ) ฝ่ าย
คลังสิ นค้าสามารถทําการปรับปรุ งข้อมูลวัตถุดิบและสิ นค้าคงคล้งเมื/อมีการรับเข้า/เบิกจ่าย และ (ช) ผูจ้ ดั การแผนก
ต่าง ๆ รวมถึงผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั สามารถได้รับรายงานที/เป็ นข้อมูลต่าง ๆ เพื/อช่วยในการวางนโยบายและ
การตัดสิ น ใจ ระบบที/ พฒ
ั นานี* เป็ นเว็บแอพพลิ เคชั/น ซึ/ งผูใ้ ช้สามารถเข้า ใช้ระบบจากที/ ใดก็ได้ที/เข้าถึ งระบบ
อินเทอร์เน็ต
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ชิ*นส่วนยานยนต์ จัดการสิ นค้า วัตถุดิบคงคลัง

Abstract
Auto-parts manufacturing industry is the industry that has played an important role for the
development of the country. In this paper, we studied, analyzed, designed and developed an information system
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for auto-parts manufacturers by choosing Samco Industry Co., Ltd as a case study. The structure of the system
consists of 5 modules: Modules for customer and sale order management, production management, inventory
management, report generator, and user management. The system allows (a) the system administrator to create
and manage user profiles, (b) the marketing team to manage sale orders and customer information, (c) the
planning team to monitor inventories and set up production plans, (d) the purchasing team to buy raw materials
(d) the production team to get production orders and inform results when they are done, (e) the warehouse team
to record all warehouse transactions in a timely fashion to maintain stock accuracy and, (f) the managers in each
department and the executive director to obtain reports for policy planning. The system is basically the Webbased application so users can access to the system anywhere they can connect to the Internet.
Keywords: information system, auto-parts, inventory management
เพื/อใช้ในการตัดสิ นใจในเรื/ องต่าง ๆ ทําได้ล่าช้า และ
บ่อยครั*งข้อมูลที/ ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลที/ เป็ นจริ ง ณ
ปั จจุ บัน ทําให้ต ้องวางแผนการผลิ ต ใหม่ เนื/ องจาก
ข้อ มู ล ผิ ด พลาด มี ก ารผลิ ต สิ น ค้า น้อ ยกว่า ที/ ต ้อ งส่ ง
มอบ ผลิ ต สิ น ค้า มากเกิ น ความจํา เป็ นไปมาก มี การ
สั/ ง ซื* อวัต ถุ ดิ บ เข้า คลัง มากเกิ น ความจํา เป็ น หรื อ
บางครั* งไม่ ส ามารถผลิ ต สิ นค้ า ได้ ทั น ตามความ
ต้องการของลูกค้า เนื/องจากวัตถุดิบในคลังมีไม่พอต่อ
การผลิ ต นอกจากนี* บริ ษัท ยัง ไม่ มี แ บบแผนการ
ดําเนิ นงานที/ ชัดเจน การตัดสิ นใจในเรื/ องต่าง ๆ จะ
ขึ* นอยู่ กั บ การตั ด สิ นใจของผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด หรื อ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย ณ ขณะใดขณะหนึ/ ง มากกว่าที/จะขึ*นกับ
นโยบายของบริ ษทั ทําให้เกิดปั ญหาในลักษณะแบบ
เลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือ การตัดสิ นใจในเรื/ องเดียวกันแต่
ต่างวาระกันอาจไม่เหมือนกัน
ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ยั ง ไ ม่ มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ทางผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จึ งมีนโยบายที/ จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ* น
เพื/ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการทํา งาน
และรองรั บ กับ การขยายตัวทางธุ ร กิ จ ที/ เ กิ ด ขึ* น ทาง

1. บทนํา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ* น ส่ ว นยานยนต์
จัดเป็ นอุตสาหกรรมที/ สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ เนื/ องจาก ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นฐาน
การผลิตชิ*นส่ วนยานยนต์ที/สาํ คัญของผูผ้ ลิตยานยนต์
ระดับโลก ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายที/ชดั เจนที/มุ่ง
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมด้านนี* โดยกําหนดให้การผลิต
ชิ*นส่ วนยานยนต์เป็ น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักที/
สํ า คั ญ นอกเหนื อ จากอุ ต สาหกรรมอาหาร การ
ท่องเที/ยว สิ/ งทอ และ ซอฟต์แวร์ [1]
บริ ษทั แซมโก้ อินดัสทรี ส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั
ที/ดาํ เนินธุรกิจในการผลิตชิ*นส่ วนยานยนต์ เพื/อให้ได้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามความต้อ งการของลู ก ค้า ปั จ จุ บั น
ขั*นตอนในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ยังคงใช้เอกสาร
ที/ อ ยู่ใ นรู ป ของกระดาษ และการสอบถามข้อ มู ล
ระหว่างกันของบุคลากรฝ่ ายต่าง ๆ ทําให้เกิดข้อจํากัด
หลายประการ เช่ น บริ ษทั ต้องสั/งซื* อวัสดุสิ*นเปลื อง
ประเภทกระดาษ เพื/อใช้ในกระบวนการทํางานเป็ น
จํานวนมาก เสี ยพื*นที/ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ การ
สื บค้นข้อมูลที/ เกี/ ยวข้องกับวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลัง
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สิ นค้าที/ผลิตได้จดั เก็บเข้าในคลัง หรื อมีการเบิกสิ นค้า
เพื/อส่ งมอบให้กบั ลูกค้า เพื/อให้ขอ้ มูลปริ มาณวัตถุดิบ
และสิ นค้าในคลังถูกต้อง และตรงตามความเป็ นจริ ง
อยูต่ ลอดเวลา 4. ระบบออกรายงาน มีหน้าที/นาํ ข้อมูล
จากฐานข้อมูลมาประมวลผล และจัดทําเป็ นรายงาน
ในรู ปแบบและมุมมองต่าง ๆ ที/ เหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่
ละประเภทของระบบ เพื/อช่วยวางแผนและตัดสิ นใจ
ในการดําเนิ นงานของแต่ล ะฝ่ าย 5. ระบบบริ หาร
ข้ อ มูล ผู้ ใ ช้ ร ะบบ เป็ นระบบที/ จัด การข้อ มู ล ของ
พนั ก งาน กํา หนดสิ ท ธิ@ ในการเข้า ใช้ ร ะบบ โดย
สามารถกําหนดได้วา่ พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ@ ในการ
เข้าใช้ระบบในส่วนใดได้บา้ ง
เค้าโครงของบทความนี* ได้แบ่งการนําเสนอ
ดังนี* หัวข้อที/ 2 จะกล่าวถึงงานวิจยั ที/ใกล้เคียง หัวข้อ
ที/ 3 จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ระบบ ซึ/ งครอบคลุมใน
ส่ ว นโครงสร้ า งของบริ ษั ท การรวบรวมข้ อ มู ล
กระบวนการทํางานในระบบปั จจุบนั ปั ญหาที/เกิดจาก
การทํางานในระบบปั จจุบัน และความต้องการของ
ผูใ้ ช้ระบบ หัวข้อที/ 4 จะกล่าวถึงการออกแบบระบบ
ในส่วนที/เป็ นสถาปั ตยกรรมระบบ เทคโนโลยีที/ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ประเภทของผูใ้ ช้ระบบ Data Flow
Diagram (DFD) Entity-Relationship Diagram (ERDiagram) และ Structure Chart (SC) ของระบบ
หัวข้อที/ 5 จะกล่าวถึ งบทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
เพิ/มเติมในการพัฒนาปรับปรุ งระบบ

ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาํ การศึ กษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื/ อ การผลิ ต ชิ* น ส่ ว นยานยนต์ โดยใช้
บริ ษทั แซมโก้ อินดัสทรี ส์ จํากัด เป็ นกรณี ศึกษา ซึ/ ง
ผูว้ จิ ยั มีความมุ่งหวังว่า ระบบที/พฒั นาขึ*นนี*จะสามารถ
ต่อยอด เพื/อใช้เป็ นระบบสารสนเทศต้นแบบสําหรับ
อุตสาหกรรมผลิตชิ*นส่ วนยานยนต์ของไทยได้ต่อไป
ในอนาคต
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ร ะ บ บ ที/ พั ฒ น า ขึ* น
ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ 1. ระบบจัดการข้ อมูล
ของลูกค้ าและข้ อมูลการสังซื อสิ นค้ าของลูกค้ า ซึ/งฝ่ าย
การตลาดสามารถทํา การเพิ/ ม แก้ไ ข ข้อ มู ล ลู ก ค้า
ตรวจสอบประวัติการสั/งซื* อของลูกค้า สร้างรายการที/
แสดงการสัง/ สิ นค้าของลูกค้า (Material Authorization
หรื อ MA) เพื/อส่ งต่อให้กับฝ่ ายวางแผนการผลิต 2.
ระบบบริ หารงานผลิต เป็ นระบบที/เก็บข้อมูลเกี/ยวกับ
สิ นค้า ซึ/ ง แสดงรายละเอี ย ดชิ* น ส่ วนวัตถุ ดิบที/ นํามา
ประกอบเป็ นสิ นค้าแต่ละชนิ ด เพื/อช่วยในการบริ หาร
สู ตรการผลิต โดยเมื/อได้รับ MA จากฝ่ ายการตลาด
แล้ว ฝ่ ายวางแผนการผลิตสามารถตรวจสอบปริ มาณ
สิ นค้าที/อยูใ่ นคลังในปั จจุบนั คํานวณปริ มาณสิ นค้าที/
ต้อ งทํา การผลิ ตเพิ/ มจากจํานวนที/ มีอ ยู่ และคํานวณ
ปริ มาณวัตถุดิบที/ตอ้ งใช้ในการผลิต จากนั*นระบบจะ
สรุ ปรายการที/ตอ้ งสั/งผลิต (Job Order หรื อ JO) เพื/อ
ส่ ง ต่ อ ให้ กับ ฝ่ ายผลิ ต ในกรณี ที/ ว ัต ถุ ดิ บ ในคลัง มี
ปริ มาณที/ ต/ ํา กว่ า จุ ด สั/ ง ซื* อ ระบบจะสรุ ป รายการ
วัตถุดิบที/ตอ้ งสั/งซื* อเพิ/ม (Purchase Request หรื อ PR)
เพื/อ ส่ ง ต่อ ให้กับฝ่ ายจัดซื* อ เพื/ อสร้ างความมั/นใจว่า
การผลิตสิ นค้าจะมีวตั ถุดิบที/เพียงพอต่อการผลิตอย่าง
แน่นอน 3. ระบบบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้ าคง
คลัง เป็ นระบบที/ทาํ การปรับยอดปริ มาณวัตถุดิบและ
สิ นค้าในคลัง เมื/อใดก็ตามที/มีการเบิกวัตถุดิบไปใช้ใน
การผลิต มีการเพิ/มเติมวัตถุดิบจากการสั/งซื* อ มีการนํา

2. งานวิจัยทีใ กล้ เคียง
2.1 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการวัตถุ ดิบคงคลัง
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า [2]
งานวิจัย นี* ทํา การวิเ คราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบจัดการวัตถุดิบคงคลังสําหรับธุรกิจทอผ้า
เพื/ อ ช่ ว ยแก้ปั ญ หาการจัด การวัต ถุ ดิ บ คงคลัง ที/ ข าด
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ประสิ ทธิ ภาพ เช่น ไม่มีระบบการเข้าก่อนออกก่อน1
ทํา ให้ ว ัต ถุ ดิ บ เสื/ อ มสภาพ การค้น หาวัต ถุ ดิ บ เพื/ อ
นํามาใช้ในการผลิตล่าช้า เนื/ องจาก ไม่มีการบันทึ ก
แหล่ ง ที/ จัด เก็ บ วัต ถุ ดิ บ การคํา นวณยอดคงเหลื อ
วัตถุดิบในคลังผิด พลาด เพราะใช้พนักงานคํานวณ
และตัดยอด คุณสมบัติหลักของระบบสารสนเทศของ
งานวิจยั นี* ก็คือ สามารถบันทึ กและปรับยอดปริ มาณ
วัตถุดิบในคลังเมื/อมีการนําวัตถุดิบเข้า/ออก สามารถ
ออกรายงานสรุ ปยอดการใช้/ยอดคงเหลือของวัตถุดิบ
และรายงานการจัดเก็บวัตถุดิบในคลัง
2.2 ระบบสารสนเทศเพื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที ทํ า
จากพลาส ติก [3]
งานวิจยั นี* กล่าวถึงธุ รกิ จผลิตภัณฑ์ที/ทาํ จาก
พลาสติก ซึ/ งเกิดจากการฉี ดขึ*นรู ปพลาสติกตามแบบ
หรื อแม่พิมพ์ เพื/อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที/ลูกค้าต้องการ
ซึ/ งบริ ษทั ต้องสั/งซื* อเม็ดพลาสติกเพื/อเป็ นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต จึงเกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการ
การสั/งซื* อวัตถุดิบ ผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทําระบบเพื/อช่วยใน
การจัดการ โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ รวมทั*งรายละเอียดการขนส่ง

ควบคุ ม งาน งานวิ จัย นี* จะเกี/ ย วข้อ งกับ ฝ่ ายผลิ ต
ฝ่ ายวางแผนการผลิ ต ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายการขาย
ฝ่ ายคลังสิ นค้า และฝ่ ายจัดซื*อเท่านั*น

รู ปที 1 โครงสร้างบริ ษทั แซมโก้ อินดัสทรี ส์ จํากัด
3.2 การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย (ก)
ศึ ก ษาจากเอกสารที/ ใ ช้ใ นกระบวนการทํา งาน เช่ น
ใบสั/งสิ นค้าจากลูกค้า (Material Authorization หรื อ
MA) ใบสั/งผลิตสิ นค้า (Job Order หรื อ JO) ใบสั/งซื* อ
วัตถุดิบ (Purchase Request หรื อ PR) (ข) สัมภาษณ์ผู ้
ที/ เกี/ ยวข้องในกระบวนการทํางาน ได้แก่ กรรมการ
ผูจ้ ัดการซึ/ ง เป็ นผูบ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ที/ ทราบขั*นตอนการ
ทํา งานทั* งหมดของบริ ษัท และผู ้จั ด การฝ่ ายวาง
แผนการผลิ ต ซึ/ งเป็ นผู ้ที/ มี บ ทบาทที/ สํา คัญ ในการ
พัฒนาระบบ (ค) ศึกษากระบวนการทํางานจริ งอย่าง
ละเอี ย ดในทุ กขั*น ตอน เพื/ อให้ระบบที/ พ ฒ
ั นาขึ* น มี
ฟั ง ก์ชันการทํา งานที/ ตรงกับ ความต้อ งการของผูใ้ ช้
สามารถแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที/ เ กิ ด จากการทํา งานของ
ระบบปั จจุบนั ได้
3.3 กระบวนการทํางานของระบบปัจจุบัน
จากการศึกษากระบวนการทํางานของระบบ
ปั จ จุ บัน ของบริ ษ ัท พบว่า มี ก ระบวนการต่ า ง ๆ ที/
เกี/ยวข้อง ดังนี*

3. การวิเคราะห์ ระบบ
3.1 โครงสร้ างของบริษัท
โครงสร้างของบริ ษทั แสดงดังรู ปที/ 1 โดยมี
ประธานและรองประธานเป็ นเจ้า ของกิ จการ ส่ ว น
กรรมการผู ้จัด การเป็ นผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ที/ ท ํา หน้ า ที/
บริ หารจัดการบริ ษทั โดยการทํางานจะแยกออกเป็ น
ส่ วนและฝ่ าย แต่ ล ะฝ่ ายมี ผู ้ จั ด การที/ ดู แ ลและ
ระบบการเข้าก่อนออกก่อน (First-In-First-Out หรื อ FIFO)
หมายถึง วัตถุดิบที/สง/ั ซื*อมาก่อนควรได้รับการพิจารณาใช้
เพือ/ การผลิตก่อน
1
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เพื/อส่ งขายให้กับลูกค้า และทําการตัดยอดสิ นค้าใน
คลัง หากมีไม่พอ ฝ่ ายวางแผนการผลิตจะใช้สูตรการ
ผลิตสิ นค้าเพื/อคํานวณว่า สิ นค้าแต่ละรายการที/ ระบุ
ในใบ MA จํา เป็ นต้องใช้ว ตั ถุดิ บ ประเภทใดบ้า ง
ปริ มาณเท่ าใด จากนั*น จะแจ้งรายละเอี ยดวัตถุดิบที/
จําเป็ นต้องใช้ให้ฝ่ายคลังสิ นค้าตรวจสอบว่า วัตถุดิบ
ในคลัง มี พ อต่ อ การผลิ ต หรื อ ไม่ หากมี พ อ ฝ่ ายวาง
แผนการผลิตจะออกใบสั/งผลิตสิ นค้า หรื อ JO ให้กบั
ฝ่ ายผลิต หากมีไม่พอ จะแจ้งฝ่ ายจัดซื* อให้ทาํ การซื* อ
วัตถุดิบจาก supplier ซึ/งกระบวนการจะต้องรอจนกว่า
ได้รับวัตถุดิบเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะสามารถออกใบ JO
ได้

(ก) กระบวนการรั บคําสั งซื อสิ นค้ า (รู ปที/ 2)
เมื/อได้รับรายการสั/งสิ นค้าจากลูกค้าทาง fax หรื อ email พนักงานฝ่ ายการตลาดจะตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการสัง/ สิ นค้า จากนั*นจะส่ งให้กบั ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาดเพื/อยืนยันรายการสั/งซื* อ เมื/อผ่านการยืนยัน
การสั/ ง ซื* อแล้ว พนั ก งานฝ่ ายการตลาดจะบั น ทึ ก
รายละเอี ยดข้อมูลการสั/งซื* อ เช่ น ลูกค้าสั/งซื* อสิ นค้า
เมื/ อใด ต้องการสิ นค้ารายการใดบ้าง จํานวนเท่ าใด
และตกลงซื* อสิ นค้าแต่ละรายการที/ ราคาเท่าใด ราคา
รวมของการสัง/ ซื* อเป็ นเท่าใด ลงใน Excel จากนั*น จะ
ออกใบแสดงรายละเอี ย ดของสิ นค้าที/ ลูก ค้าสั/งหรื อ
MA ให้ผูจ้ ัดการฝ่ ายการตลาดรั บทราบและส่ งมอบ
ให้กบั ฝ่ ายวางแผนการผลิต

รู ปที 2 กระบวนการรับคําสัง/ ซื*อสิ นค้า
(ข) กระบวนการวางแผนการผลิต (รู ปที/ 3)
เมื/อพนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิตได้รับใบ MA จาก
ฝ่ ายการตลาด จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และส่ งให้กบั ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนการผลิต เพื/อตรวจ
รั บ และยืน ยันการส่ ง มอบ จากนั*น ฝ่ ายวางแผนการ
ผลิต จะตรวจสอบจํานวนสิ นค้าสําเร็ จรู ปในคลังกับ
ฝ่ ายคลังสิ นค้าว่ามีเพียงพอตามที/ลูกค้าสัง/ หรื อไม่ หาก
มีพอก็จะแจ้งฝ่ ายการตลาดให้นาํ สิ นค้าออกจากคลัง

รู ปที 3 กระบวนการวางแผนการผลิต
(ค) กระบวนการผลิตสิ นค้ า (รู ปที/ 4) เมื/ อ
พนักงานฝ่ ายผลิตได้รับใบ JO จากฝ่ ายวางแผนการ
ผลิ ต จะส่ ง ให้กับผูจ้ ัดการฝ่ ายผลิ ต เพื/อ รั บมอบงาน
ผลิต จากนั*นฝ่ ายผลิตจะแจ้งรายละเอียดวัตถุดิบที/ตอ้ ง
ใช้ในการผลิต ตามที/ระบุในใบ JO เพื/อขอเบิกวัตถุดิบ
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จากฝ่ ายคลังสิ นค้า เมื/อการผลิตเสร็ จสิ* นลง ฝ่ ายผลิ ต
จะแจ้งฝ่ ายคลังสิ นค้าให้นาํ สิ นค้าเก็บในคลังและปรับ
ยอดสิ นค้าในคลัง เมื/อฝ่ ายการตลาดเข้ามาตรวจสอบ
และพบว่า มี สิ น ค้าในคลัง ที/ ส ามารถส่ ง มอบให้กับ
ลูกค้าได้ ก็จะเบิกสิ นค้าออกจากคลัง เพื/อส่งขายให้กบั
ลูกค้า และทําการตัดยอดสิ นค้าในคลัง

รายการที/ ตนต้องการทราบไปแล้ว หากมีการเปลี/ยน
แปลงจํา นวนของสิ น ค้า ในคลัง ที/ อ ยู่ใ นรายการนั*น
ข้อมูลที/พนักงานฝ่ ายการตลาดได้รับไป จะไม่ตรงกับ
ข้อมูลที/เป็ นจริ ง ณ ปั จจุบนั
(ข) ฝ่ ายวางแผนการผลิ ต /ฝ่ ายผลิ ต /ฝ่ าย
จัดซื อ
เนื/ องจาก ฝ่ ายวางแผนการผลิตจะรับข้อมูล
จํา นวนวัต ถุ ดิ บ และจํา นวนสิ น ค้า คงคลัง จากฝ่ าย
คลังสิ นค้า เพื/อใช้ในการวางแผนการผลิต หากข้อมูล
ดัง กล่ า วมี ก ารเปลี/ ย นแปลงและไม่ ต รงกับ ข้อ มู ล
ปั จจุบนั เช่น มีการเปลี/ยนแปลงจํานวนสิ นค้าในคลัง
หลังจากที/ วางแผนการผลิ ตไปแล้ว ทําให้ตอ้ งมี การ
วางแผนการผลิ ตใหม่อี ก ครั* ง ก่ อ ให้เ กิ ด ความล่า ช้า
บ่อยครั*งฝ่ ายวางแผนการผลิตได้ส่งใบ JO ให้กบั ฝ่ าย
ผลิตไปแล้ว ทําให้ไม่สามารถปรับแผนการผลิตได้ทนั
ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หาย เช่ น ผลิ ต สิ น ค้า น้อ ยกว่า ที/
ต้องการจริ ง ผลิตสิ นค้ามากกว่าที/ตอ้ งการจริ งไปมาก
นอกจากนี* เนื/องจาก ฝ่ ายวางแผนการผลิตต้องแจ้งฝ่ าย
จัดซื* อให้ส/ังซื* อวัตถุดิบเพิ/มเติม ซึ/ งข้อมูลที/ส่งให้ฝ่าย
จัด ซื* อ ได้จ ากข้อ มู ล ในการวางแผนการผลิ ต หาก
แผนการผลิตผิดพลาด จะทําให้การสัง/ ซื*อวัตถุดิบน้อย
กว่าที/ตอ้ งการ ไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้ทนั ตามความ
ต้องการของลูกค้า หรื อทําให้การสั/งซื* อวัตถุดิบมาก
เกิ นความจําเป็ น เสี ยค่าใช้จ่ายในเรื/ องของต้นทุนใน
การสัง/ ซื*อ จัดเก็บ และบํารุ งรักษาวัตถุดิบ
(ค) ฝ่ ายคลังสิ นค้ า
ไม่สามารถให้ขอ้ มูล สิ นค้าและวัตถุดิบใน
คลังที/ถูกต้องในทันทีที/ขอ้ มูลมีการเปลี/ยนแปลง
3.5 ความต้ องการของผู้ใช้ ในระบบ
จากปั ญหาที/เกิดขึ*น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปความ
ต้องการของผูใ้ ช้ฝ่ายต่าง ๆ ที/มีต่อระบบได้ ดังนี*

รู ปที 4 กระบวนการผลิตสิ นค้า
3.4 ปัญหาทีเ กิดจากการทํางานในระบบปัจจุบัน
ปั ญ หาที/ เ กิ ด ขึ* น จากการทํา งานของระบบ
ปั จ จุ บัน มี ส าเหตุ หลักมาจาก การให้ขอ้ มูล ปริ มาณ
วัตถุดิบและสิ นค้าในคลังของฝ่ ายคลังสิ นค้ากับฝ่ าย
ต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อมูลที/เป็ นจริ ง ณ ปั จจุบนั เนื/องจาก
กระบวนการทํางานไม่ได้เป็ น Real-Time ซึ/ งสามารถ
สรุ ปปั ญหาของฝ่ ายต่าง ๆ ได้ ดังนี*
(ก) ฝ่ ายการตลาด
พนั ก งานฝ่ ายการตลาดไม่ ส ามารถตอบ
คําถามลูกค้าได้วา่ มีสินค้ารายการใดบ้างที/สามารถส่ ง
มอบได้ทนั ที เนื/ องจาก ไม่ทราบรายละเอียดสิ นค้าใน
คลังขณะนั*น ต้องสอบถามและรอข้อมูลส่ วนนี* จาก
ฝ่ ายคลังสิ นค้า ทําให้เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการ
ทํา งาน นอกจากนี* ในช่ ว งหลัง จากที/ พ นัก งานฝ่ าย
การตลาดได้ รั บ ข้อ มู ล จํ า นวนสิ นค้า ในคลัง ตาม
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•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

(ก) ความต้ องการของฝ่ ายการตลาด
สามารถสร้ า ง/แก้ไ ข/ลบ/สื บ ค้น ข้อ มู ล ลู ก ค้า
และประวัติการสัง/ ซื*อสิ นค้าของลูกค้าได้
สามารถสร้างรายการสัง/ สิ นค้าจากลูกค้า และส่ ง
ต่อให้ฝ่ายวางแผนการผลิตได้
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลสิ นค้าในคลัง ซึ/งเป็ นสิ นค้า
ที/ สามารถเบิ กเพื/อส่ งมอบให้ลูกค้าได้ทนั ที ซึ/ ง
ข้อมูลนี*ตอ้ งเป็ นข้อมูลที/ตรงตามจริ ง ณ ปั จจุบนั
(ข) ความต้ องการของฝ่ ายวางแผนการผลิต
สามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ/สื บค้นข้อมูลสิ นค้า และ
วัตถุดิบได้
สามารถบั น ทึ ก สู ต รการผลิ ต สิ นค้ า ที/ แ สดง
รายละเอี ย ดของวัต ถุ ดิ บ ที/ นํา มาประกอบเป็ น
สิ นค้าแต่ละตัว เพื/อช่วยในการวางแผนการผลิต
สามารถให้ขอ้ มูลวัตถุดิบและสิ นค้าในคลังที/ตรง
กับความเป็ นจริ ง ณ ปั จจุบนั เพื/อช่วยให้การวาง
แผนการผลิตทําได้อย่างถูกต้อง
สามารถสรุ ป รายการวัต ถุ ดิ บ ที/ ต ้อ งสั/ ง ซื* อ เพิ/ ม
และส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื*อ ในกรณี ที/ปริ มาณวัตถุดิบ
ในคลังตํ/ากว่าจุดสัง/ ซื*อ
สามารถสรุ ปรายการสิ นค้าที/ตอ้ งผลิตและส่ งต่อ
ให้กบั ฝ่ ายผลิต
(ค) ความต้ องการของฝ่ ายผลิต
สามารถรั บ รายการสั/ ง ผลิ ต สิ น ค้า จากฝ่ ายวาง
แผนการผลิ ต และแจ้ ง ฝ่ ายคลัง สิ น ค้า ให้ นํ า
สิ นค้าเข้าคลัง เมื/อการผลิตสิ นค้าตามรายการสั/ง
ผลิตเสร็ จสิ*น
(ง) ความต้ องการของฝ่ ายคลังสิ นค้ า
สามารถตัดยอดสิ นค้าและวัตถุดิบในคลังถูกต้อง
และทันที เมื/อมีการรับเข้าหรื อเบิกออก
(จ) ความต้ องการของฝ่ ายจัดซื อ

• สามารถรับรายการวัตถุดิบที/ตอ้ งซื* อ จากฝ่ ายวาง
แผนการผลิต และแจ้งฝ่ ายคลังสิ นค้าเพื/อให้นํา
วัตถุดิบที/ได้รับจากการจัดซื*อเข้าคลัง
(ฉ) ความต้ องการของผู้บริ หาร
• สามารถออกรายงานผลการดํา เนิ น งานของ
บริ ษ ัท เพื/ อ ช่ ว ยในการวางนโยบายและการ
บริ หารจัดการได้

4. การออกแบบระบบ
4.1 สถาปัตยกรรมระบบ
ร ะ บ บ ที/ อ อ ก แ บ บ ใ ช้ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
Client/Server แบบ Web-Based Application ทําให้
การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขระบบในอนาคตทํ า ได้ ง่ า ย
เนื/องจาก โปรแกรมและฐานข้อมูลของระบบเก็บอยูท่ ี/
Server เป็ นหลัก ซึ/ งบุ คลากรของบริ ษ ัทเข้าติ ดต่ อ
ระบบจากจุดใดก็ได้ที/เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
4.2 เทคโนโลยีทใี ช้ ในการพัฒนาระบบ
ระบบที/ พ ั ฒ นาขึ* นทํ า งานบน Windows
Platform โดยผูว้ ิจยั ใช้ Microsoft Visual Studio .NET
2008 ในการพัฒนาระบบ ขณะที/ ใช้ Microsoft SQL
Server 2005 เป็ นซอฟต์แวร์ ในการบริ หารจัดการ
ฐานข้อมูล
4.3 ประเภทของผู้ใช้ ระบบ
ผูใ้ ช้ระบบมีดว้ ยกัน 8 กลุ่ม ดังนี* พนักงาน
ฝ่ ายการตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด พนักงานฝ่ ายวาง
แผนการผลิ ต พนัก งานฝ่ ายการผลิ ต พนัก งานฝ่ าย
คลังสิ นค้า พนักงานฝ่ ายจัดซื* อ ผูบ้ ริ หาร และผูด้ ู แล
ระบบ แต่ ละกลุ่ม จะมี บทบาทที/ เ กี/ ย วข้อ งกับ ระบบ
แตกต่ างกัน ไป ซึ/ ง จะอธิ บ ายประกอบร่ วมกับ Data
Flow Diagram (DFD) ในหัวข้อถัดไป
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แก้ไข และลบข้อมูลสิ นค้าและวัตถุดิบที/เก็บในระบบ
ได้ สามารถบันทึ กสู ตรการผลิ ตสิ นค้า วางแผนการ
ผลิ ต โดยดึ ง ข้อ มู ล การสั/ง ซื* อ สิ น ค้า ที/ ฝ่ ายการตลาด
สร้ า งขึ* น ตรวจสอบจํา นวนสิ น ค้า ในคลัง คํา นวณ
จํานวนสิ นค้าที/ ตอ้ งผลิตเพิ/มและวัตถุดิบที/ ตอ้ งใช้ใน
การผลิต จากนั*น สร้างรายการสัง/ ผลิตเพื/อส่ งมอบงาน
ให้กบั พนักงานฝ่ ายผลิต นอกจากนี* กระบวนที/ 2.0 จะ
ทําการตรวจสอบปริ มาณวัตถุดิบในคลังโดยอัตโนมัติ
หากมีวสั ดุ รายการใดมี จาํ นวนที/ ต/ าํ กว่าจุ ดสั/งซื* อ จะ
จัด ทํา รายการวัต ถุ ดิบ ที/ ต ้อ งจัดซื* อ เพิ/ ม เติ ม และแจ้ง
พนัก งานฝ่ ายจัด ซื* อ พนัก งานฝ่ ายผลิ ต สามารถเข้า
ติดต่อระบบผ่านทางกระบวนการที/ 2.0 เช่นเดี ยวกัน
โดยสามารถเรี ย กดู ร ายการสั/ง ผลิ ต เพื/ อ ทํา การผลิ ต
สิ น ค้า และแจ้ ง ผลของการผลิ ต ต่ อ พนั ก งานฝ่ าย
คลังสิ นค้าเมื/อการผลิตเสร็ จสิ*นลง

4.4 Data Flow Diagram (DFD)
กระบวนการทํา งานของระบบ สามารถ
อธิ บายได้ดว้ ย Data Flow Diagram ระดับที/ 0 ดังในรู
รู ปที/ 5 โดยกระบวนที/ 1.0 เป็ นระบบจัดการข้อมูล
ลู ก ค้ า และข้ อ มู ล การสั/ ง ซื* อสิ นค้า ของลู ก ค้ า ซึ/ ง
พนักงานฝ่ ายการตลาดสามารถสร้าง แก้ไข ลบ และ
สื บ ค้น ข้อ มู ล ลู ก ค้า และประวัติ ก ารสั/ ง ซื* อ สิ น ค้า ได้
ผู ้จัด การฝ่ ายการตลาดสามารถตรวจสอบ อนุ ม ัติ
รายการสั/ง สิ น ค้า ของพนัก งานฝ่ ายการตลาด โดย
หลังจากอนุ มตั ิ ระบบจะส่ งมอบงานให้กบั พนักงาน
ฝ่ ายวางแผนการผลิ ต นอกจากนี* บุ ค ลากรฝ่ าย
การตลาดทุกคนสามารถเรี ยกดูจาํ นวนสิ นค้าในคลังที/
ส า ม า ร ถ เ บิ ก เ พื/ อ ส่ ง ม อ บ ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ทั น ที
กระบวนการที/ 2.0 เป็ นระบบบริ ห ารงานผลิ ต ซึ/ ง
พนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิ ตสามารถสร้าง สื บค้น

รู ปที 5 Data Flow Diagram (DFD) ระดับที/ 0 ของระบบ
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กระบวนการที/ 3.0 เป็ นระบบจัดการวัตถุ ดิบ และ
สิ น ค้า คงคลั ง โดยเมื/ อ มี ก ารรั บ เข้ า หรื อเบิ ก ออก
พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้าสามารถปรั บยอดสิ นค้าและ
วัตถุดิบในคลังได้ กระบวนการที/ 4.0 เป็ นการออก
รายงานให้ กับ ผู ้ใ ช้ร ะบบฝ่ ายต่ า ง ๆ ซึ/ งแต่ ล ะฝ่ าย
สามารถเรี ยกดู ร ายงานที/ เ กี/ ย วข้อ งฝ่ ายของตนได้
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั สามารถเรี ยกดูรายงานสรุ ปของทุกฝ่ าย
เพื/ อช่ ว ยในการประเมิ น พนัก งาน วางนโยบายและ
ตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ กระบวนการที/ 5.0 เป็ น
ระบบจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ ซึ/งผูด้ ูแลระบบสามารถ
สร้างและกําหนดสิ ทธิ@การเข้าใช้ระบบให้กบั บุคลากร

ของบริ ษทั โดยระบบจะตรวจสอบและบันทึกการเข้า
ใช้ระบบของผูใ้ ช้ทุกครั*ง
4.5 Entity-Relationship Diagram (ER-Diagram)
ความสัม พันธ์ ข องข้อ มู ลที/ เ ก็ บ อยู่ในฐานข้อ มู ล
สามารถอธิ บายได้ด้วย Entity-Relationship (ERDiagram) ดังในรู ปที/ 6 ซึ/งมีดว้ ยกันทั*งหมด 17 ตาราง
(ก) ตาราง Product เก็บรายละเอียดเกี/ยวกับ
สิ นค้าที/ผลิต
(ข) ตาราง RawMat เก็บรายละเอียดเกี/ยวกับ
วัตถุดิบที/ใช้ในการผลิต

รู ปที 6 Entity-Relationship Diagram (ER-Diagram) ของระบบ
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รู ปที 6 (ต่ อ) Entity-Relationship Diagram (ER-Diagram) ของระบบ
(ค) ตาราง ProductComponent เป็ นตารางที/
เชื/ อม Product กับ RawMat เพื/อบ่ งบอกว่าสิ นค้า
หนึ/ ง ๆ มี อ งค์ ป ระกอบจากวัต ถุ ดิ บ ใดบ้ า ง หรื อ
วัตถุดิบหนึ/ ง ๆ เป็ นองค์ประกอบในการผลิ ตสิ นค้า
ใดบ้าง
(ง) ตาราง ProductInventory เก็บข้อมูลที/
เป็ นการนํ า สิ นค้ า เข้ า หรื อเบิ กสิ นค้ า ออกจาก
คลังสิ นค้าในแต่ละครั* ง โดย Action Type จะมี 2
สถานะ คื อ นํา เข้า หรื อ เบิ ก ออก ซึ/ งสิ น ค้า แต่ ล ะ
รายการที/นาํ เข้าหรื อเบิ กออก จะแสดงรายละเอียดใน
ตาราง ProductInventoryDetail
(จ) ตาราง RawMatInventory เก็บข้อมูลที/
เป็ นการนําวัตถุดิบเข้า หรื อเบิกออกจากคลังสิ นค้าใน
แต่ละครั*ง โดย Action Type จะมี 2 สถานะ คือ นําเข้า
หรื อเบิ กออก ซึ/ งวัต ถุดิบแต่ละรายการที/ นําเข้าหรื อ

เ บิ ก อ อ ก จ ะ แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ต า ร า ง
RawMatInventoryDetail
(ฉ) ตาราง PurchaseRawMat เก็ บ ข้อ มู ล
จัดซื*อวัตถุดิบที/ฝ่ายจัดซื*อดําเนินการในแต่ละครั*ง โดย
วัต ถุ ดิ บที/ สั/ ง ซื* อแต่ ล ะรายการแสดงในตาราง
PurchaseRawMatDetail
(ช) ตาราง Member เก็บรายละเอี ยดผูใ้ ช้
ระบบ ขณะที/ ต าราง LoginHistory จะบัน ทึ ก ข้อ มู ล
การเข้าใช้ระบบ
(ซ) ตาราง Customer เก็บข้อมูลของลูกค้า
ของบริ ษทั
(ฌ) ตาราง SaleOrder บันทึกข้อมูลการขาย
ที/ ข ายสิ นค้า ให้ลูก ค้าในแต่ ละครั* ง โดยรายละเอี ย ด
สิ นค้าและราคาที/ ขายแต่ละรายการเก็บอยู่ในตาราง
SaleOrderItem
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(ญ) ตาราง MA เก็บรายละเอียดใบสั/งสิ นค้า
ที/ส่งให้กบั ฝ่ ายวางแผนการผลิต โดยรายละเอียดของ
สิ นค้าที/สง/ั แต่ละรายการเก็บในตาราง MAItem ตาราง
MA จะมี ความสัมพันธ์ กับ ตาราง SaleOrder ใน
ลักษณะ 1 ต่อ 1 กล่าวคือ การขายที/ เกิดขึ*นในแต่ละ
ครั*งจะเกิดเป็ นใบสั/งสิ นค้า 1 ใบ สาเหตุที/แยกข้อมูล
ออกเป็ น 2 ตาราง ก็เพื/อต้องการแยกเก็บข้อมูลในส่วน
การขายกับข้อ มูลในส่ วนการวางแผนการผลิ ตออก
จากกัน เพื/อให้เกิดความชัดเจน
(ฎ) ตาราง JobOrder เก็บรายละเอี ยดงานที/
สั/งผลิ ต โดยสิ นค้าแต่ละรายการที/ ส/ังผลิ ต จะแสดง
รายละเอียดในตาราง MAItem มีขอ้ สังเกตว่า งานที/ส/งั
ผลิ ต ในแต่ ล ะครั* ง (แต่ ล ะ Job Order) สามารถ
ประกอบด้ว ยรายการสั/ง สิ น ค้า (MAItem) หลาย
รายการ โดยที/ แ ต่ ล ะรายการสามารถมาจากใบสั/ ง
สิ นค้า (MA) ที/ ต่างกันได้ ทั*งนี* เพื/อต้องการรวบรวม
สิ นค้าที/ส/งั จากใบสั/งสิ นค้าหลายใบในช่วงเวลาที/ใกล้
กัน แล้วทําการผลิตในคราวเดียว
4.6 Structure Chart (SC) ของระบบ
รู ปที/ 7 แสดง Structure Chart ของระบบ
โดยแยกฟั งก์ชนั การทํางานของระบบออกเป็ นโมดูล
ต่าง ๆ ตามประเภทของผูใ้ ช้

เนื/องจาก บริ ษทั ประกอบธุรกิจทางด้านนี* และยังไม่มี
การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทํางาน
โครงสร้างของระบบประกอบด้วย 5 ระบบ
ย่อย คือ 1. ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการสั/ง
สิ นค้า ซึ/ งฝ่ ายการตลาดสามารถบริ หารจัดการข้อมูล
ของลูกค้า ข้อมูลการขาย และออกใบสั/งสิ นค้าเพื/อส่ ง
ต่อ ให้กับ ฝ่ ายวางแผนการผลิ ต 2.ระบบบริ หารงาน
ผลิ ต เป็ นระบบที/ ฝ่ายวางแผนการผลิตใช้ในการรั บ
ใบสั/ ง สิ น ค้า จากฝ่ ายการตลาด จากนั*น ทํา การวาง
แผนการผลิตสิ นค้าตามสู ตรการผลิต โดยตรวจสอบ
ปริ มาณสิ นค้าที/อยูใ่ นคลังในปั จจุบนั คํานวณปริ มาณ
สิ นค้าที/ตอ้ งผลิตเพิ/ม ปริ มาณวัตถุดิบที/ จาํ เป็ นต้องใช้
ในการผลิต และออกใบสัง/ ผลิตสิ นค้าเพื/อส่ งต่อให้กบั
ฝ่ ายผลิต ในกรณี ที/วตั ถุดิบในคลังมีปริ มาณที/ ต/ าํ กว่า
จุดสั/งซื* อ ระบบจะสรุ ปรายการวัตถุดิบที/ จาํ เป็ นต้อง
จัดซื*อเพิ/มเติม และส่งรายการดังกล่าวให้กบั ฝ่ ายจัดซื*อ
ระบบนี* ฝ่ายผลิตสามารถรับใบสั/งผลิตสิ นค้าจากฝ่ าย
วางแผนการผลิ ต และทํา การแจ้งความคื บหน้าของ
การผลิ ต เมื/ อ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้า เสร็ จ สิ* น โดย
ระบบจะแจ้งผลให้กับฝ่ ายคลังสิ นค้าเพื/อนําสิ นค้าที/
ผลิ ต จัดเก็ บ เข้า คลัง ขณะเดี ย วกัน ระบบจะแจ้ง ฝ่ าย
การตลาด หากสิ นค้าทุ กรายการตามใบสั/งสิ นค้า มี
จํา นวนที/ ครบถ้วนและพร้ อมที/ จ ะส่ งมอบสิ น ค้า ให้
ลูกค้า 3. ระบบบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าคง
คลัง เป็ นระบบที/ พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้าใช้ใ นการ
ปรั บยอดปริ มาณวัตถุดิบและสิ นค้าเมื/ อมี การนําเข้า
หรื อเบิกออก เพื/อให้ทุกฝ่ ายได้รับทราบปริ มาณสิ นค้า
และวัตถุดิบในคลังตามที/เป็ นจริ ง ณ ปั จจุบนั 4. ระบบ
การออกรายงาน เป็ นระบบที/ ออกรายงานให้กบั ผูใ้ ช้
ฝ่ ายต่าง ๆ ซึ/ งเป็ นรายงานที/ เกี/ ยวกับงานที/ แต่ละฝ่ าย
ดูแลและรับผิดชอบ นอกจากนี* ระบบยังสามารถออก
รายงานสรุ ป การดํา เนิ น งานของทุ ก ฝ่ ายในบริ ษ ัท

5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
งาน วิ จั ย นี* ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ กษ า วิ เ ค ร าะ ห์
ออกแบบ และพัฒ นาระบบสารสนเทศสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมผลิตชิ* นส่ วนยานยนต์ ซึ/ งเป็ น 1 ใน 5
อุตสาหกรรมหลักที/ สํา คัญของประเทศที/ ได้รับการ
ส่ งเสริ ม จากภาครั ฐ โดยในการศึ กษาผูว้ ิจัยได้เลื อ ก
บริ ษัท แซมโก้ อิ น ดัส ทรี ส์ จํา กัด เป็ นกรณี ศึ ก ษา
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ให้กบั ผูบ้ ริ หาร เพื/อช่วยในการประเมินพนักงาน วาง
นโยบายหรื อตัดสิ นใจในเรื/ องต่าง ๆ ที/ เกี/ ยวข้องกับ
การดําเนิ นธุ รกิ จ 5. ระบบบริ หารข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ

เป็ นระบบที/ จัดการข้อมู ล ของพนัก งานซึ/ ง เป็ นผูใ้ ช้
ระบบ กํา หนดสิ ท ธิ@ ในการเข้า ใช้ ร ะบบแยกตาม
บทบาทและหน้าที/ของผูใ้ ช้

รู ปที 7 Structure Chart (SC) ของระบบ
5.2 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เนื/ องจากข้อจํากัดในเรื/ องของเวลา ทําให้ระบบ
พัฒนาขึ* นยังมี ขอ้ จํากัดอยู่บางประการ โดยในส่ ว น
ของงานการวางแผนการผลิ ต ระบบได้กาํ หนดให้มี
ผูใ้ ช้เพียงผูเ้ ดียว คือ พนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิต ซึ/ ง
ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาต่ อ ไป ระบบควร
กําหนดให้มีพนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิตหลายคน
ได้ และมีผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนการผลิตที/ จะทําหน้าที/
กําหนดงานในการวางแผนการผลิตให้กบั พนักงานแต่
ละคน

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]
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