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บทคดัย่อ 
 อุตสาหกรรมผสมสเีป็นอุตสาหกรรมผลิตสนิค้าตามสังซึงมีความต้องการสนิค้าไม่คงท ี
จึงยากทีจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปริมาณความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้เกิดความ
ยากลําบากในการวางแผนการผลิต ปัจจุบันยังมีความจําเป็นต้องพึงพาพนักงานในการวาง
แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีความต้องการทีไม่แน่นอน เพือให้มันใจว่าสามารถผลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรกต็ามการพึงพาพนักงานในการวาง
แผนการผลิตนันมีแนวโน้มทีจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทังจากการสือสารผิดพลาดและการใช้
สญัชาตญาณส่วนตัวของผู้วางแผน 

 ดังนันจึงสร้างระบบสารสนเทศทีสามารถทํานายระยะเวลาการผลิตของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านการผสมสี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสามารถหา
ระยะเวลาทเีหมาะสมสาํหรับการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์และช่วยในการวางแผนการผลิตโดยใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียังช่วยในการตรวจสอบความเพียงพอของวัตถุดิบใน
คลังสินค้าและพนักงานการผลิตทีจาํเป็นในการผลิตสินค้าตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
ซึงผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเหน็ได้ว่า ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินการ
ต่างๆ ให้ดียิงขึน ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดเวลาในการวางแผนการผลิต และลดข้อผิดพลาดในการ
สอืสารระหว่างแผนก 
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บทนาํ 

 ทีมาและความสําคญัของปัญหา 

 หนึงในสิงสาํคัญในการดําเนินธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรมคือความพึงพอใจของ
ลูกค้า นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ล้วปัจจัยทมีีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ายังรวมถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีตรงเวลา ซึงมักจะเป็นปัญหากับอุตสาหกรรมการผลิตตามสัง เนืองจาก
อุตสาหกรรมนีมักจะมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท และจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ครังละปริมาณน้อย 
การวางแผนการผลิตสาํหรับการผลิตผลิตภัณฑ์แบบตามสังมีความยากทีจะวางแผน เนืองจาก
กระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑค่์อนข้างซับซ้อน และระยะเวลาในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ที
ไม่ค่อยแน่นอน 

 กรณีศึกษานีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหมึกพิมพ์ทสีังผลิตแบบตามงาน มีการ
บริการ Color Matching เป็นการทาํให้เกิดเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์สี Color Match ออกมาหลาย
ชนิดมากมายตามความต้องการของลูกค้า โดยทแีม่สีทีใช้ และระยะเวลาทใีช้ของงานแต่ละงานมี
ความแตกต่างกัน ขึนอยู่กับเงือนไขและส่วนผสมของชินงาน ซึงชนิดของนาํสีมาตรฐานแต่ละชนิด 
และสแีต่ละส ีจะมีความยากง่ายทแีตกต่างกนัในการนาํสีมาผสม จึงทาํให้พบปัญหาเรืองความยาก
ในการประเมินระยะเวลาในการผลิต และการกาํหนดวันสาํหรับการส่งมอบงานให้กบัลูกค้า 
 วตัถุประสงค ์
 ระบบบริหารจัดการงานผลิตโรงงานผสมสีถูกสร้างขึน เป็นโปรแกรมทช่ีวยตรวจสอบ
ปริมาณผลิตภัณฑ์และวางแผนการผลิตประจาํวันตามคาํสังซือของลูกค้าทมีีความถูกต้องแม่นยาํ 
เพือช่วยสนับสนุนการวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ให้ลดเวลาการสอืสารกบัแผนกทเีกยีวข้องให้มีความถูกต้องและแม่นยาํ  
 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจในการวางแผนการผลิตจะช่วยสนับสนุนดังต่อไปนี 

1. คาํนวนระยะเวลาทจีะใช้ในการจัดทาํ Production Order ตามสงั 
2. จัดตารางการผลิต โดยเรียงลาํดับตามลาํดับความสาํคัญของงาน 

3. สนับสนุนการจัดงาน Production Order ให้เหมาะสมกบัพนักงานผลิต 

4. จัดสรรการใช้งานทรัพยากรณ์การใช้งานเครืองจักรได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
1. ช่วยลดระยะเวลาในการวางแผนการผลิต 

2. ลดเวลาและความผิดพลาดจากการสอืสารจากแผนกผลิตไปหาฝ่ายขาย 

3. ลดการพึงพาประสบการณ์ ความชาํนาญ จากพนักงานผลิต ในการวางแผนงาน 

4. เพิมความแม่นยาํในการจัดแผนการผลิต 

5. เพิมความรู้ในการจัดแผนการผลิตแต่ละสนิค้า 
6. พยายากรณ์ได้ว่าจาํนวนคน กาํลังผลิต จะพอหรือไม่พอ ทนัตามเวลาทกีาํหนด 

  



แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวขอ้ง 
 ภาษา C# 
 ภาษาC#เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทางานบน .Net Framework พัฒนาโดยบริษัท
ไมโครซอฟทแ์ละ มี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษา C++ และ
ภาษาอนืๆ โดยปัจจุบันภาษา C# เป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO ซึงในปัจจุบัน
ได้พัฒนา และปรับรูปแบบของ ภาษา C# อยู่ตลอดเวลา โดยทางไมโครซอฟท์ ได้นาํภาษา C# ไป
อยู่ในชุดพัฒนา software อย่าง visual studio ซึงทาํให้เป็นทนิียมเพิมมากขึน  
 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
 Visual Studio คือ โปรแกรมตัวหนึงทเีป็นเครืองมือทช่ีวยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ
ต่างๆ ซึงสามารถติดต่อสือสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึงแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมสาํหรับภาษา VB และ VB.NET เนืองจากไมโครซอฟท์ได้
พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึนมาควบคู่กันเพือให้ใช้งานได้ซึงกันและกัน ซึงนักโปรแกรมเมอร์จะ
นาํเครืองมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกดิเป็นระบบต่างๆ หรือเป็นเวบ็ไซต์ และแอพพลิเคชัน
ต่างๆ 

 ภาษา SQL 
 SQL ย่อมาจาก Structured Query Language คือภาษาทีใช้ในทาํ Query เพือจัดการ
กับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด 
(Open System) หมายถึงเราสามารถใช้คําสัง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และคําสังงาน
เดียวกันเมือสังงานผ่าน ระบบฐานข้อมูลทแีตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ทาํให้เราสามารถ
เลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดกไ็ด้โดยไม่ติดยึดกบัฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึง  
 MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ทีพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มี
หน้าทีเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคําสัง SQL เป็นเครืองมือสาํหรับเกบ็ข้อมูล ทีต้องใช้
ร่วมกบัเครืองมือหรือโปรแกรมอนือย่างบูรณาการ เพือให้ได้ระบบงานทรีองรับ ความต้องการของ
ผู้ใช้ 

 Microsoft SQL Server 
 Microsoft SQL Server เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทีดีทีสุดของ 
Microsoft โดยเป็นในรูปแบบของ Relational Database Management System หรือทีเรียกว่า 
RDBMS ซึงจะเป็นบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ รองรับการทาํงานได้จาํนวนมาก และมี
ความสามารถมากมาย มีคุณสมบัติเด่นเรืองของ User Interface ทใีช้งานได้ง่าย 

  



 SAP Business One (SAP B1) 
 SAP เป็นผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ทีเหมาะกับธุรกิจ
ขนาดเลก็และขนาดกลาง โดย SAP มีชือเสียงด้านซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบภายในองกรณ์
มาอย่างยาวนานกว่า  ปี ซึง SAP B  มีองกรณ์ใช้กันทวัโลกกว่า ,  บริษัท เป็นระบบ
มาตรฐานสากลในด้านการทาํงาน ระบบบัญชี (Accounting) และอืนๆมากมาย ซึงในองค์กร
ขนาดใหญ่มีการในงานระบบ SAP เป็นจํานวนมาก และช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ 
 Crystal Reports 
 Crystal Reports เป็นเครืองมือในการสร้างรายงานทมีีจุดเด่นในความสามารถเชือมต่อ
ฐานข้อมูลทหีลากหลาย เพือนาํเอาข้อมูลมาใช้สร้างรายงานสาํ หรับการใช้งานทวัไปในงานธุรกิจ
ประจาํวัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี ไปจนถึงรายงานสาํหรับแอพลิเคชันทีนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย 

 การพยากรขอ้มูลโดยการวิเคราะหก์ารถดถอย (Linear Regression) 

 วิธีการถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติทใีช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของความ
เป็นเหตุเป็นผลซึงกันและกัน และสามารถประมาณค่าและพยากรณ์ตัวแปรตัวหนึงโดยใช้ค่าของ
ข้อมูลอีกตัวหนึงหรือชุดหนึงเป็นตัวพยากรณ์ ตัวแปรทใีช้ในการพยากรณ์เรียกว่า ตัวแปรอิสระ 
( Independent Variable) หรือตั วพยากรณ์  (Predictor) ส่วนผลทีไ ด้ เ รียก ว่าตั วแปรตาม 
(Dependent Variable) หรือผลทีวัดได้ (Outcome) ในทีนีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) 

 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) เป็นการวิเคราะห์การ
ถดถอยในลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear Relationship) รูปแบบของสมการถดถอยเชิงเส้นตรง
อย่างง่าย เมอืมีตัวพยากรณ์ (X)  ตัว และตัวแปรตาม (Y)  ตัว มีลักษณะดังสมการท ี( . ) 

    (2.1) 

โดย  คอื ค่าของตวัแปรตามทไีด้จากการพยากรณ ์

  คอื ตวัแปรอสิระ 

  คอื ค่าสมัประสทิธกิารถดถอย 

  



การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 การวิเคราะหเ์พอืระบุปัญหาในระบบงานงานปัจจุบนั 

1. ใช้เวลาในการวางแผนการผลิตเป็นระยะเวลานาน 

2. มีโอกาสเกดิความผิดพลาดจากการสอืสารระหว่างแผนก 

3. ต้องพึงพาความเชียวชาญของพนักงานในการวางแผนการผลิต 

4. ไม่มคีวามชัดเจนในการตรวจสอบความเพียงพอของกาํลังพนักงานผลิต 

5. ขาดการวางแผนการใช้งานเครืองจักรทมีีประสทิธภิาพ 

ขนัตอนการทํางานปัจจุบนั 

 
ภาพที 1 แสดงขนัตอนการดาํเนินการดาํเนินการตังแต่รับคาํสงัผลิตไปจนผลิตสีผสม 

  



การพฒันาระบบและผลการดําเนนิการ 
 ผลลัพธจ์ากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถแสดงให้เหน็ได้ ดังนี 

 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) 

  
ภาพที 2 แสดงแผนภาพจาํลองความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มข้อมูล 

 
 .ระบบคํานวณเวลาการผลิตการผสมสี 

  
ภาพที  แสดงการคาํนวณเวลาผสมสขีองแต่ละสนิค้า จากการใช้ Linear Regression 

 



 .ระบบเจรจาต่อรองเวลาของลูกคา้ 

  

ภาพที 4 แสดงผล Production Order จากระบบ SAP-B1 

  

ภาพที 5 แสดงการตรวจสอบปริมาณแม่สทีมีีอยู่ใน Stock 

 

 .ระบบจดัลําดบัการทํางาน 

  

 ภาพที 6 แสดงการจัดแผนการผลิตให้กบัพนักงาน 

  

 ภาพที 7 แสดงรายงานจากการจัดแผนการผลิต 

  



บทสรุป 
 ประโยชน์ทีโรงงานผสมสีกรณีศึกษาได้รับจากการนาํระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการและวางแผนการผลิต คือความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล รวมถึง
การบริหารและการจัดการผลิตมีประสิทธิภาพมากขนึ ทงัช่วยลดเวลาทใีช้ในการวางแผนการผลิต 
ลดความผิดพลาดจากการสือสารระหว่างแผนก และลดภาระของพนักงานวางแผนการผลิต 
นอกจากนียังช่วยจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสไีด้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จํากดัของระบบ 
 พัฒนาระบบเพิมเติมให้สามารถวางแผนผลิตล่วงหน้าได้หลายวัน เพือเป็นการ
วางแผนผลิตระยาวให้ทราบแผนงานและกาํลังพนักงานล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน ทาํให้มีเวลาใน
การจัดการมากขึน 
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