บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปั ญหำ
ในปั จจุบนั สถำนประกอบกำรผลิตและจำหน่ ำยรองเท้ำมีจำนวนมำก แต่ละสถำนประกอบกำร
ต่ ำงมี ค วำมต้อ งกำรที่ ค ล้ำยกัน คื อ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของผู ้บ ริ โ ภคทั้ง สิ้ น และสถำน
ประกอบกำรที่ มี กำรผลิ ตสิ น ค้ำมัก จะพบปั ญ หำ ในระบบกำรทำงำนอยู่เสมอ ปั ญ หำที่ เกิ ดขึ้น กับ
ระบบงำนคือส่ วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ ำยเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น กำรตรวจสอบตำรำง
งำนผลิ ต (คิ ว งำน) ในบำงครั้ งสถำนประกอบกำรอำจมี ง ำนเข้ำมำพร้ อ มกัน หลำยๆ งำน มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงงำนบ่อยหรื อมีเงื่อนไขอื่นแทรกเข้ำมำทำให้เจ้ำของสถำนประกอบกำรต้องใช้เวลำในกำร
ปรับเปลี่ยนหรื อ แก้ไขตำรำงงำนผลิ ตหลำยครั้ง เกิดกำรเสี ยเวลำในกำรผลิตสิ นค้ำเป็ นอย่ำงมำก กำร
ตรวจสอบตำรำงนัดส่ งมอบสิ นค้ำว่ำจะเป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้และทำให้มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำได้ตรง
ตำมเวลำที่ กำหนด กำรคำนวณวัตถุ ดิบที่ใช้ในกำรผลิ ตสิ น ค้ำว่ำอยู่ในระดับ ที่มีประสิ ท ธิ ภำพและ
เพียงพอในกำรผลิตหรื อไม่ และข้อมูลที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำว่ำตรงตำมแบบที่ลูกค้ำต้องกำรหรื อไม่
เป็ นต้น จำกปั ญหำที่เกิดขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำรผลิตสิ นค้ำโดยตรง กำรวำงแผนกำร
ผลิตเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลหลำยด้ำนมำประกอบกัน ซึ่ งกำรวำงแผนกำรผลิตนั้นจะมีข้ นั ตอนและ
กระบวนกำรที่ซบั ซ้อนในบำงส่วน เช่น กำรคำนวณตำรำงงำนผลิต (คิวงำน) กำรตรวจสอบตำรำงนัด
ส่ งมอบสิ นค้ำ และคำนวณหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิ ตแต่ละครั้ง ดังนั้นหำกมี กำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ สำมำรถช่ วยในกำรจัด ตำรำงงำนผลิ ต จัดตำรำงนัดส่ งมอบสิ นค้ำให้กับลู กค้ำ และ
คำนวณหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ในแต่ละครั้งได้จะช่วยให้กำรทำงำนมีให้ควำมสะดวกและ
รวดเร็ วและยังสำมำรถลดต้นทุนและเวลำในกำรผลิตสิ นค้ำสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงเหมำะสม
เพือ่ ให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพสูงสุดหรื อใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุดและตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
มำกที่สุด ดังนั้นสถำนประกอบกำรจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและเรี ยนรู ้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอเพื่อเป็ นแนวทำงกำรพัฒนำกำรวำงแผนงำนผลิตไม่ว่ำจะเป็ นกำรนำเอำเทคโนโลยีมำ
ผสมผสำนกับกำรนำเอำควำมรู ้ วิทยำกำร และประสบกำรณ์ต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกำรวำง
แผนกำรผลิตสิ นค้ำที่เหมำะสมและมีคุณภำพ ดังนั้นกำรวำงแผนกำรผลิตสิ นค้ำจึงถือได้ว่ำมีบทบำท
สำคัญในกำรควบคุมกำรทำงำนด้ำนกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำโดยตรง
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คณะผูจ้ ดั ทำได้เข้ำไปสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสถำนประกอบกำรผลิตและจำหน่ ำย
รองเท้ำแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสถำนประกอบกำรที่ดำเนิ นกิจกำรด้ำนกำรผลิตรองเท้ำแฟชัน่ ผูห้ ญิงส่งออก
ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็ นสถำนประกอบกำรผลิตรองเท้ำขนำดเล็กซึ่งมีพนักงำนจำนวนไม่
มำกนัก สถำนประกอบกำรแห่ งนี้ มีระบบกำรทำงำนที่ไม่มีประสิ ทธิภำพ เนื่ องจำกได้พบปั ญหำกำร
ทำงำนในด้ำนระบบงำนผลิตของสถำนประกอบกำรผลิตรองเท้ำแห่ งนี้ คือมีกำรจัดเก็บข้อมูลสิ นค้ำ
ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลร้ำนจำหน่ำยวัตถุดิบ คำนวณตำรำงเวลำกำรผลิต คำนวณวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิตสินค้ำ และกำรคำนวณวันเวลำกำรผลิต ล้วนเป็ นระบบที่จดั ทำด้วยมือซึ่งเป็ นกำรจดบันทึ ก
ข้อมูลทุกอย่ำงลงในสมุด ส่งผลให้ขอ้ มูลเกิดควำมซับซ้อน ค้นหำและตรวจสอบข้อมูลได้ยำก ต้นทุน
ในกำรผลิตสูง เกิดควำมล่ำช้ำในกำรทำงำน เกิดข้อผิดพลำดในกำรคำนวณหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
สิ นค้ำทำให้สูญเสี ยส่ วนที่เป็ นรำยได้ในส่ วนที่ไ ม่ จำไปโดยเปล่ ำประโยชน์ มี กำรคำนวณวันเวลำที่
ผิดพลำดเกิดกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำเกิ ดควำมล่ำช้ำ เกิดผลเสี ยต่อสถำนประกอบกำรจะทำให้
ขำดควำมน่ำเชื่อถือ
ดังนั้นจำกปั ญหำข้ำงต้นที่กล่ำวมำนั้น ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้เห็นถึงควำมสำคัญและปั ญหำดังกล่ำว
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำระบบบริ หำรกำรผลิตและจำหน่ำยรองเท้ำขึ้นมำ เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้น
และลดระยะเวลำในกำรทำงำนระบบงำนกำรผลิตสินค้ำ เพื่อตอบสนองกำรทำงำนของเจ้ำของสถำน
ประกอบกำร โดยได้พฒั นำระบบกำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน กำรรับใบสัง่ ซื้อสินค้ำจำกลูกค้ำ กำรสัง่ ซื้ อ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ กำรรับวัตถุดิบที่สงั่ ซื้ อ บันทึกกำรรับวัตถุดิบ กำรจัดกำรกำรผลิตสิ นค้ำ
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ กำรออกรำยงำน กำรทำงำนของระบบในส่ วนที่กล่ำวมำสำมำรถที่จะจัดเก็บข้อมูล
แก้ไ ขข้อมู ล ค้นหำข้อมู ล คำนวณระยะเวลำกำรทำงำน คำนวณวัตถุดิบ ที่ใช้ในกำรผลิ ต ตรวจสอบ
ตำรำงกำรผลิต (คิวงำน) ตรวจสอบตำรำงนัดส่ งมอบสิ นค้ำและสำมำรถเรี ยกดู รำยงำนสิ นค้ำค้ำงรับ
รำยงำนสิ นค้ำรอส่ งมอบรำยงำนคิวงำน รำยงำนวัตถุ ดิบที่ใช้ ในส่ วนที่ตอ้ งกำรสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรและรองรับกำรทำงำนได้เป็ นอย่ำงดี
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถคำนวณหำปริ มำณวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตได้โดยประมำณ
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถคำนวณระยะเวลำกำรผลิตสินค้ำเบื้องต้น
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถตรวจสอบคิวงำนกำรผลิตสินค้ำไม่ให้เกิดกำรซ้ ำซ้อน

กลุ่มเป้ำหมำย
สถำนประกอบกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำที่มีระบบกำรทำงำนทีค่ ล้ำยกัน
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หำรกำรผลิตและจำหน่ำยรองเท้ำ ดังนี้
1.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน สำมำรถเพิม่ ปรับปรุ ง ลบ และค้นหำข้อมูลได้
1.1.1 ข้อมูลลูกค้ำ
1.1.2 ข้อมูลร้ำน
1.1.3 ข้อมูลสินค้ำ
1.1.4 ข้อมูลวัตถุดิบ
1.1.1 ข้อมูลรำคำวัตถุดิบ
1.1.2 ข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ประจำ
1.1.3 ข้อมูลวันหยุด
1.1.4 ข้อมูลประเภทวัตถุดิบ
1.1.5 ข้อมูลจำนวนคนงำน
1.1.6 ข้อมูลค่ำแรงคนงำนต่อ 1 คู่
1.1.7 ข้อมูลค่ำมัดจำ
1.2 กำรสร้ำงสูตรกำรผลิต
1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบสินค้ำที่เพิม่ ใหม่
1.2.2 คำนวณจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่เพิม่ ใหม่ต่อ 1 คู่
1.2.3 บันทึกสูตรกำรผลิตของสินค้ำที่เพิม่ ใหม่
1.3 กำรรับใบสัง่ ซื้อสินค้ำจำกลูกค้ำ
1.3.1 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ
1.3.2 ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำที่ลูกค้ำสัง่ ซื้อ
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1.3.3 คำนวณจำนวนแรงที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ใช้สูตร
จำนวนวันที่ใช้ในกำรผลิต =

NS
S

เมื่อ NS คือ จำนวนรองเท้ำที่ลูกค้ำสัง่ ซื้อ
S คือ จำนวนรองเท้ำที่ผลิตได้ของช่ำง 1 คน (คู่)
1.3.4 คำนวณหำคนงำนที่วำ่ งงำน
1.3.5 คำนวณหำวันที่สำมำรถส่งสินค้ำได้เร็วที่สุด
1.3.6 กำหนดวันทำงำนคนงำน
1.3.7 คำนวณหำจำนวนวันที่สำมำรถสัง่ ซื้อวัตถุดิบได้
1.3.8 คำนวณหำวันที่สำมำรถส่งสินค้ำได้
1.3.9 บันทึกใบสัง่ ซื้อ
1.3.10 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อ
1.4 กำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ
1.4.1 ตรวจสอบรำยกำรวัตถุดิบที่ตอ้ งกำรสัง่ ซื้อ
1.4.2 ตรวจสอบข้อมูลร้ำนจำหน่ำยวัตถุดิบ
1.4.3 ทำรำยกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
1.4.4 บันทึกกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
1.4.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
1.5 กำรรับวัตถุดิบที่สงั่ ซื้อ
1.5.1 ตรวจสอบรำยกำรวัตถุดิบตำมใบสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
1.5.2 ทำรำยกำรรับวัตถุดิบที่สงั่ ซื้อ
1.5.3 ปรับสถำนะกำรรับวัตถุดิบ
1.5.4 บันทึกกำรรับวัตถุดิบ
1.6 กำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำ
1.6.1 ตรวจสอบสถำนะกำรรอรับวัตถุดิบที่จะทำกำรผลิต
1.6.2 ค้นหำข้อมูลสินค้ำที่ลูกค้ำสัง่ ซื้อที่จะทำกำรผลิต
1.6.3 ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ทำรำยกำรผลิต
1.6.4 ทำรำยกำรผลิต
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2.

3.

1.6.5 บันทึกสถำนะกำรผลิต
1.7 กำรส่งมอบสินค้ำ
1.7.1 ตรวจสอบรำยกำรและจำนวนสินค้ำที่ลูกค้ำสัง่ ซื้อตำมใบสัง่ ซื้อ
1.7.3 รับชำระเงินยอดค้ำงชำระ
1.7.4 ปรับสถำนะกำรส่งสินค้ำ
1.7.5 บันทึกกำรส่งมอบสินค้ำ
1.7.6 พิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน
1.7.7 ยืนยันกำรชำระยอดค้ำง
1.8 กำรออกรำยงำน
1.8.1 รำยงำนสรุ ปรำยรับ-รำยจ่ำย
1.8.2 รำยงำนสรุ ปรำยรับ-รำยจ่ำยรำยวัน
1.8.3 รำยงำนกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบร้ำนค้ำ
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel Core i7 – 4500U 1.8 GHz.
2.1.2 Hard Disk 1 TB.
2.1.3 RAM 4 GB.
2.1.4 DVD – ROM Drive.
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core i3 processor 2.40 GHz. หรื อสูงกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 4 GB.
2.2.3 RAM 4 MB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 8 Ultimate (64 bits)
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2012
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
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3.1.4 Microsoft Office Visio 2010
3.1.5 Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 8 Ultimate (64 bits)
3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.2.3 โปรแกรมระบบบริ หำรกำรผลิตและจำหน่ำยรองเท้ำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำระบบบริ หำรกำรผลิ ตและจำหน่ ำยรองเท้ำ คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนกำร
ดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. สำรวจข้อ มู ลเบื้ อ งต้นเกี่ ยวกับกำรทำงำนในสถำนประกอบกำรว่ำระบบงำนเดิ มเป็ น
อย่ำงไรโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ จำกเจ้ำของสถำนประกอบกำรผลิ ตและจำหน่ ำยรองเท้ำ
เพือ่ ให้ทรำบถึงปั ญหำและควำมต้องกำรในกำรจัดทำระบบงำนใหม่
2. วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของเจ้ำของสถำนประกอบกำร และวิเครำะห์หำสำเหตุ
ของปั ญหำที่เกิ ดขึ้นว่ำมีขอ้ ผิดพลำดในกำรดำเนิ นงำนในส่ วนใดบ้ำง โดยจะดู จำกกำร
ดำเนินงำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเจ้ำของสถำนประกอบกำร และควำมต้องกำรของ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรว่ำต้องกำรระบบงำนกำรท ำงำนแบบใด โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Office Visio 2010 ในวิเครำะห์ และออกแบบ E-R Diagram และ Data Flow
Diagram
3. ทำกำรออกแบบและพัฒ นำระบบโดยกำรใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012
และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในกำรออกแบบฐำนข้อมูล
4. ทดสอบกำรใช้ระบบ เป็ นกำรทดสอบระบบงำนว่ำผลลัพธ์ของข้อ มู ลที่ไ ด้น้ ันเป็ นไป
ตำมที่เจ้ำของสถำนประกอบกำรต้อ งกำรหรื อไม่ และเป็ นกำรทดสอบว่ำระบบงำนที่
พัฒ นำขึ้ น มำนั้ น มี ข ้อ ผิ ด พลำดในส่ ว นใดบ้ำงเพื่ อ ที่ จ ะได้แ ก้ไ ขปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ นใน
ระบบงำนให้สมบูรณ์
5. จัดทำคู่มือหรื อเอกสำรหลังจำกที่ทำกำรเขียนโปรแกรมเสร็ จสมบูรณ์และพร้อมใช้งำน
แล้ว กำรจัดทำเอกสำรเป็ นส่ วนที่สำคัญเพรำะเอกสำรจะรวบรวมข้อ มูลของระบบไว้
อย่ำงละเอียดพร้อมทั้งอธิบำยถึงขั้นตอนกำรทำงำนของโปรแกรมทั้งหมดที่พฒั นำขึ้นมำ
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6.

เพื่อให้ผใู ้ ช้สำมำรถเข้ำใจถึงกระบวนกำรทำงำนของโปรแกรมและใช้โปรแกรมในกำร
ทำงำนได้อย่ำงถูกต้องและไม่เกิดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน
นำเสนอระบบบริ หำรกำรผลิตและจำหน่ำยรองเท้ำ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

ช่วยให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถคำนวณหำปริ มำณกำรซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตโดยประมำณ
ได้ เพือ่ ช่วยในกำรลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ
ช่วยให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถคำนวณระยะเวลำกำรผลิตสินค้ำเบื้องต้น เพือ่ ให้กำรผลิตเป็ น
ไปอย่ำงต่อเนื่อง
ช่วยให้ผใู ้ ช้ระบบสำมำรถตรวจสอบคิวงำนกำรผลิตได้ เพือ่ ไม่ให้ตำรำงทำงำนชนกัน

