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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมผสมสีเป็ นอุตสาหกรรมผลิตสินค้ าตามสังซึงมีความต้ องการสินค้ าไม่คงที
จึ ง ยากทีจะรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณความต้ อ งการของลู ก ค้ า ส่ ง ผลให้ เ กิด ความ
ยากลํา บากในการวางแผนการผลิ ต ปั จ จุ บั น ยั ง มี ค วามจํา เป็ นต้ อ งพึ งพาพนั ก งานในการวาง
แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีความต้ องการทีไม่แน่ นอน เพื อให้ มันใจว่ าสามารถผลิ ตและส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ ตรงเวลาตามความต้ องการของลูกค้ า อย่างไรก็ตามการพึ งพาพนักงานในการวาง
แผนการผลิ ตนั นมีแนวโน้ มทีจะเกิดข้ อผิดพลาดได้ ง่าย ทังจากการสือสารผิดพลาดและการใช้
สัญชาตญาณส่วนตัวของผู้วางแผน
ดั ง นั นจึ ง สร้ างระบบสารสนเทศที สามารถทํา นายระยะเวลาการผลิ ต ของแต่ ล ะ
ผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านการผสมสี โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นสามารถหา
ระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์และช่วยในการวางแผนการผลิตโดยใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังช่วยในการตรวจสอบความเพียงพอของวัตถุดิบใน
คลังสินค้ าและพนักงานการผลิตทีจําเป็ นในการผลิตสินค้ าตรงเวลาตามความต้ องการของลูกค้ า
ซึงผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเห็นได้ ว่า ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ต่างๆ ให้ ดียิงขึน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการลดเวลาในการวางแผนการผลิต และลดข้ อผิดพลาดในการ
สือสารระหว่างแผนก

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาสารนิพนธ์



บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
หนึ งในสิงสํา คัญ ในการดําเนิน ธุร กิจ ของแต่ละอุตสาหกรรมคือความพึ งพอใจของ
ลูกค้ า นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ วปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ ายังรวมถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีตรงเวลา ซึงมักจะเป็ นปั ญหากับอุตสาหกรรมการผลิตตามสัง เนืองจาก
อุตสาหกรรมนีมักจะมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท และจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ครั งละปริ มาณน้ อย
การวางแผนการผลิตสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ แบบตามสังมีความยากทีจะวางแผน เนื องจาก
กระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ค่อนข้ างซับซ้ อน และระยะเวลาในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ที
ไม่ค่อยแน่นอน
กรณีศึกษานีเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหมึกพิมพ์ ทสัี งผลิตแบบตามงาน มีการ
บริการ Color Matching เป็ นการทําให้ เกิดเป็ นชนิดของผลิตภัณฑ์สี Color Match ออกมาหลาย
ชนิดมากมายตามความต้ องการของลูกค้ า โดยทีแม่สีทีใช้ และระยะเวลาทีใช้ ของงานแต่ละงานมี
ความแตกต่างกัน ขึนอยู่กับเงือนไขและส่วนผสมของชินงาน ซึงชนิดของนําสีมาตรฐานแต่ละชนิด
และสีแต่ละสี จะมีความยากง่ายทีแตกต่างกันในการนําสีมาผสม จึงทําให้ พบปัญหาเรืองความยาก
ในการประเมินระยะเวลาในการผลิต และการกําหนดวันสําหรับการส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ า
วัตถุประสงค์
ระบบบริหารจัดการงานผลิตโรงงานผสมสีถูกสร้ างขึน เป็ นโปรแกรมทีช่วยตรวจสอบ
ปริมาณผลิตภัณฑ์และวางแผนการผลิตประจําวันตามคําสังซือของลูกค้ าทีมีความถูกต้ องแม่นยํา
เพือช่วยสนับสนุนการวางแผนการผลิตให้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ให้ ลดเวลาการสือสารกับแผนกทีเกียวข้ องให้ มีความถูกต้ องและแม่นยํา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตจะช่วยสนับสนุนดังต่อไปนี
1. คํานวนระยะเวลาทีจะใช้ ในการจัดทํา Production Order ตามสัง
2. จัดตารางการผลิต โดยเรียงลําดับตามลําดับความสําคัญของงาน
3. สนับสนุนการจัดงาน Production Order ให้ เหมาะสมกับพนักงานผลิต
4. จัดสรรการใช้ งานทรัพยากรณ์การใช้ งานเครืองจักรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. ช่วยลดระยะเวลาในการวางแผนการผลิต
2. ลดเวลาและความผิดพลาดจากการสือสารจากแผนกผลิตไปหาฝ่ ายขาย
3. ลดการพึงพาประสบการณ์ ความชํานาญ จากพนักงานผลิต ในการวางแผนงาน
4. เพิมความแม่นยําในการจัดแผนการผลิต
5. เพิมความรู้ในการจัดแผนการผลิตแต่ละสินค้ า
6. พยายากรณ์ได้ ว่าจํานวนคน กําลังผลิต จะพอหรือไม่พอ ทันตามเวลาทีกําหนด



แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
ภาษา C#
ภาษาC#เป็ นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทางานบน .Net Framework พั ฒนาโดยบริ ษัท
ไมโครซอฟท์และ มี Anders Hejlsberg เป็ นหัวหน้ าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษา C++ และ
ภาษาอืนๆ โดยปัจจุบันภาษา C# เป็ นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO ซึงในปัจจุบัน
ได้ พัฒนา และปรับรูปแบบของ ภาษา C# อยู่ตลอดเวลา โดยทางไมโครซอฟท์ ได้ นาํ ภาษา C# ไป
อยู่ในชุดพัฒนา software อย่าง visual studio ซึงทําให้ เป็ นทีนิยมเพิมมากขึน
โปรแกรม Microsoft Visual Studio
Visual Studio คือ โปรแกรมตัวหนึงทีเป็ นเครืองมือทีช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ
ต่ า งๆ ซึ งสามารถติดต่ อ สือสารพู ดคุ ยกับ คอมพิ วเตอร์ ได้ ในระดับหนึ งแล้ ว แต่ ยังไม่ สามารถ
พั ฒ นาเป็ นระบบเองได้ เหมาะสมสํา หรั บ ภาษา VB และ VB.NET เนื องจากไมโครซอฟท์ได้
พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึนมาควบคู่กันเพือให้ ใช้ งานได้ ซึงกันและกัน ซึงนักโปรแกรมเมอร์จะ
นําเครืองมือมาใช้ ในการพัฒนาต่อยอดให้ เกิดเป็ นระบบต่างๆ หรือเป็ นเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน
ต่างๆ
ภาษา SQL
SQL ย่อมาจาก Structured Query Language คือภาษาทีใช้ ในทํา Query เพื อจัดการ
กับฐานข้ อมูลโดยเฉพาะ เป็ นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็ นระบบเปิ ด
(Open System) หมายถึ ง เราสามารถใช้ คํา สัง SQL กับ ฐานข้ อ มู ล ชนิ ด ใดก็ไ ด้ และคํา สังงาน
เดียวกันเมือสังงานผ่าน ระบบฐานข้ อมูลทีแตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทําให้ เราสามารถ
เลือกใช้ ฐานข้ อมูล ชนิดใดก็ได้ โดยไม่ติดยึดกับฐานข้ อมูลใดฐานข้ อมูลหนึง
MySQL
MySQL คือ โปรแกรมระบบจั ดการฐานข้ อ มู ล ทีพั ฒนาโดยบริ ษัท MySQL AB มี
หน้ า ทีเก็บ ข้ อ มู ลอย่ างเป็ นระบบ รองรั บ คําสัง SQL เป็ นเครื องมื อ สํา หรั บเก็บข้ อมู ล ทีต้ องใช้
ร่วมกับเครืองมือหรือโปรแกรมอืนอย่างบูรณาการ เพือให้ ได้ ระบบงานทีรองรับ ความต้ องการของ
ผู้ใช้
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server เป็ นโปรแกรมในการบริ หารจั ด การฐานข้ อ มู ลทีดี ทีสุ ด ของ
Microsoft โดยเป็ นในรู ป แบบของ Relational Database Management System หรื อ ที เรี ย กว่ า
RDBMS ซึงจะเป็ นบริหารข้ อมูลให้ กับผู้ใช้ บริการต่าง ๆ รองรับการทํางานได้ จาํ นวนมาก และมี
ความสามารถมากมาย มีคุณสมบัติเด่นเรืองของ User Interface ทีใช้ งานได้ ง่าย



SAP Business One (SAP B1)
SAP เป็ นผู้ พั ฒ นาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที เหมาะกั บ ธุ ร กิ จ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย SAP มีชือเสียงด้ านซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบภายในองกรณ์
มาอย่างยาวนานกว่า ปี ซึง SAP B มีองกรณ์ใช้ กันทัวโลกกว่า ,
บริษัท เป็ นระบบ
มาตรฐานสากลในด้ านการทํา งาน ระบบบัญชี (Accounting) และอืนๆมากมาย ซึงในองค์ก ร
ขนาดใหญ่ มีก ารในงานระบบ SAP เป็ นจํา นวนมาก และช่ วยให้ บ ริ หารจั ด การข้ อมู ลทางด้ า น
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Crystal Reports
Crystal Reports เป็ นเครืองมือในการสร้ างรายงานทีมีจุดเด่นในความสามารถเชือมต่อ
ฐานข้ อมูลทีหลากหลาย เพือนําเอาข้ อมูลมาใช้ สร้ างรายงานสํา หรับการใช้ งานทัวไปในงานธุรกิจ
ประจําวัน เช่น ใบเสร็จ รับเงิน ใบแจ้ งหนี ไปจนถึงรายงานสําหรั บแอพลิเคชันทีนิยมใช้ กันอย่าง
แพร่หลาย
การพยากรข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอย (Linear Regression)
วิธีการถดถอยเป็ นวิธีการทางสถิติทใช้
ี ในการศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของความ
เป็ นเหตุเป็ นผลซึงกันและกัน และสามารถประมาณค่าและพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึงโดยใช้ ค่าของ
ข้ อมูลอีกตัวหนึงหรื อชุ ดหนึงเป็ นตัวพยากรณ์ ตัวแปรทีใช้ ในการพยากรณ์เรี ยกว่ า ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) หรื อ ตั ว พยากรณ์ (Predictor) ส่ ว นผลที ได้ เรี ย กว่ า ตั ว แปรตาม
(Dependent Variable) หรื อผลทีวั ดได้ (Outcome) ในทีนี จะกล่ าวถึ งการวิ เ คราะห์ การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Linear Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) เป็ นการวิเคราะห์การ
ถดถอยในลักษณะเป็ นเส้ นตรง (Linear Relationship) รูปแบบของสมการถดถอยเชิ งเส้ น ตรง
อย่างง่าย เมือมีตัวพยากรณ์ (X) ตัว และตัวแปรตาม (Y) ตัว มีลักษณะดังสมการที ( . )
ܻ ൌ ܽ  ܾܺ
โดย

(2.1)

ܻ

คือ ค่าของตัวแปรตามทีได้ จากการพยากรณ์

ܺ

คือ ตัวแปรอิสระ

ܽǡ ܾ

คือ ค่าสัมประสิทธิการถดถอย



การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์เพือระบุปัญหาในระบบงานงานปัจจุบนั
1. ใช้ เวลาในการวางแผนการผลิตเป็ นระยะเวลานาน
2. มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการสือสารระหว่างแผนก
3. ต้ องพึงพาความเชียวชาญของพนักงานในการวางแผนการผลิต
4. ไม่มคี วามชัดเจนในการตรวจสอบความเพียงพอของกําลังพนักงานผลิต
5. ขาดการวางแผนการใช้ งานเครืองจักรทีมีประสิทธิภาพ
ขันตอนการทํางานปัจจุบนั

ภาพที 1 แสดงขันตอนการดําเนินการดําเนินการตังแต่รับคําสังผลิตไปจนผลิตสีผสม



การพัฒนาระบบและผลการดําเนินการ
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถแสดงให้ เห็นได้ ดังนี
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ภาพที 2 แสดงแผนภาพจําลองความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้ อมูล
.ระบบคํานวณเวลาการผลิตการผสมสี

ภาพที แสดงการคํานวณเวลาผสมสีของแต่ละสินค้ า จากการใช้ Linear Regression



.ระบบเจรจาต่อรองเวลาของลูกค้า

ภาพที 4 แสดงผล Production Order จากระบบ SAP-B1

ภาพที 5 แสดงการตรวจสอบปริมาณแม่สที มีี อยู่ใน Stock
.ระบบจัดลําดับการทํางาน

ภาพที 6 แสดงการจัดแผนการผลิตให้ กบั พนักงาน

ภาพที 7 แสดงรายงานจากการจัดแผนการผลิต



บทสรุป
ประโยชน์ทีโรงงานผสมสีกรณีศึกษาได้ รับจากการนําระบบสารสนเทศเข้ ามาช่ วยใน
การบริหารจัดการและวางแผนการผลิต คือความถูกต้ องและความเป็ นปัจจุบันของข้ อมูล รวมถึง
การบริหารและการจัดการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน ทังช่วยลดเวลาทีใช้ ในการวางแผนการผลิต
ลดความผิด พลาดจากการสือสารระหว่ า งแผนก และลดภาระของพนั ก งานวางแผนการผลิ ต
นอกจากนียังช่วยจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะและข้อจํ ากัดของระบบ
พั ฒ นาระบบเพิ มเติ ม ให้ ส ามารถวางแผนผลิ ต ล่ ว งหน้ า ได้ ห ลายวั น เพื อเป็ นการ
วางแผนผลิตระยาวให้ ทราบแผนงานและกําลังพนักงานล่วงหน้ าได้ อย่างชัดเจน ทําให้ มีเวลาใน
การจัดการมากขึน
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