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โรงงานกรณีศึกษามีลักษณะของธุรกิจเป็นแบบการรับจ้างผลิตสินค้า ซ่ึงลูกค้าจะออกแบบ

และจัดส่งบรรจุภัณฑ์มาให้ และเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตยังจัดตารางการผลิตหลักด้วยตนเอง   

โดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานผู้วางแผน ทําให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ 

การส่งมอบไม่ทันกําหนดของลูกค้า มีการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตจํานวนมาก และ

ปริมาณการสั่งบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการที่ใช้ในการผลิตจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุ

คงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตารางการผลิตหลัก คือ 

ให้จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่

แผนกผลิตมีจํานวนน้อยท่ีสุด นอกจากนี้การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของ      

บรรจุภัณฑ์จะช่วยให้สามารถคํานวณปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องทั้งชนิดและจํานวน

ที่เพียงพอ และทันเวลากับความต้องการที่ใช้ในการผลิตจริงตลอดช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการ

วางแผน ซ่ึงจากผลการทดสอบกับตัวอย่างของโรงงานกรณีศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่นําเสนอนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานกรณีศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ   
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 The  nature  of business  of the  case  study  factory is a contract  manufacturer 

which  customers design and  deliver packages  to the factory. The master production 

schedule 0was  created  by using the  talent  and  experience planner.  As  a  result, this 

created  several  problems  which  contributed  to  late  deliveries,  unmet  packaging 

requirements  of the actual  production and  a  lot  of overtime  of  production  staffs. 

Therefore, this  research proposes a decision  support  system  for  master production 

scheduling and 0packaging requirement planning. The objectives  of master production 

scheduling are  to minimize  the  number  of  products  which  deliver  late and the 

production staffs’ overtime. In  addition,  the  proposed planning process to  determine 

packaging requirement planning can  increase  efficiency  to  maintain  the  lowest 

possible level of inventory and ensures that the packaging is available for production. 

Using  the  test  problems,  the  result  shows  that the decision  support  system  for the 

master production scheduling  and 0packaging requirements planning can 

be effectively applied to the case study factory in practice. 
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3.24  เมนูสําหรับดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูล           91 

3.25  เมนูสําหรับการเบิกหรือรับเข้าบนทูลบาร์           91 

3.26  เมนูสําหรับการประมวลผลบนทูลบาร์           91 



 

 

สัญลักษณ์และคําย่อ 

 

สัญลักษณ์         ความหมาย 

 

A ต้นทุนการสั่งซื้อ (บาท/คําสั่งซื้อ) 

C ราคาวัตถุดิบ (บาท/หน่วย) 

D ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ (หน่วย/สัปดาห์) 

h ต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลังทั้งหมด 

 ต่อสัปดาห์ 

i ต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลัง  

 (% ของราคาวัตถุดิบต่อสัปดาห์) 

Q ปริมาณการสั่งซื้อ (หน่วย) 
Q* ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (หน่วย) 

                 Dσ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการวัตถุดิบ 

               dLTσ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการ

 วัตถุดิบในช่วงเวลานํา 

T ระยะเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง (สัปดาห์) 
Z คะแนนมาตรฐาน (Z-Score) 

 

คําย่อ           ความหมาย 

 

APP     การวางแผนการผลิตรวม 

BOM         แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ 

DBMS     ระบบจัดการฐานข้อมูล 

DSS         ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

EDD     วิธีการจัดตารางการผลิตตามกําหนดส่ง 

เร็วสุดก่อน  
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EOQ     ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด 

JIT     ระบบการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลัง 

แบบทันเวลาพอดี  

KBMS         ระบบจัดการฐานองค์ความรู้ 

LT         ระยะเวลาการเติมเต็มสินค้าหรือช่วงเวลานํา  

MBMS         ระบบจัดการฐานตัวแบบ 

MPS     การจัดตารางการผลิตหลัก 

MRP     การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

OEM          การรับจ้างผลิตสินค้า 

RCCP     การวางแผนกําลังการผลิตแบบหยาบ 

ROP     จุดสั่งซื้อสินค้า 

SMEs      ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม  

SS     ปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย 



 

 

บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

สภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทขนมขบเคี้ยวที่มีการแข่งขันทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบให้ทันเวลา ทําให้

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวต้องมีความสามารถในเชิงการแข่งขันที่ดี จึงจะ

ทําให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอดและสามารถดําเนินการแข่งขันต่อไปได้ แต่ปั จจุบันผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญไปที่ปัญหาทางด้านเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมีบทบาทสําคัญในการผลิต แต่การท่ีธุรกิจจะดําเนินการต่อไป

ได้ด้วยดีและประสบความสําเร็จนั้น ส่วนหน่ึงจะต้องเกิดจากการบริหารจัดการท่ีดีด้วย ทั้งนี้วิธีการ

หน่ึ งท่ีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวควรให้ความสําคัญคือการพัฒนาหรือวาง

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการตัดสินใจ ทําให้

สายการผลิตสามารถดําเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นั้น      

จ ะ เ ป็ นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)  

และจะพบลักษณะของธุรกิจเ ป็ น แ บ บรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โดยจุดเด่นของผู้ผลิตท่ีมีลักษณะแบบ OEM คือมีความรู้และความชํานาญในเร่ืองของการผลิต

สินค้าเ ป็ น อ ย่า ง ดี  แต่สิ่งท่ีผู้ผลิตท่ีมีลักษณะแบบ OEM ขาดคือความรู้ในเร่ืองของการตลาด ทําให้

คนที่มีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองของการตลาดเข้ามาเ ป็ น ลู ก ค ้า แ ล ะจ้างผู้ผลิตที่มีลักษณะแบบ 

OEM ผลิตให้ โดยส่วนมากลูกค้าจะซื้อสินค้าของผู้ผลิตที่มีลักษณะแบบ OEM มาติดตราของลูกค้า

เอง ซ่ึงลูกค้าจะออกแบบและจัดส่งบรรจุภัณฑ์ไปให้ ทําให้ผู้ผลิตท่ีมีลักษณะแบบ OEM จะต้องมี

การจัดเก็บวัสดุคงคลังไว้ เพื่อสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ได้ทันกําหนด   
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ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตท่ีมีลักษณะแบบ OEM จึงจําเป็นต้องมีการบริหารวัสดุคงคลังที่ดี ทั้งใน

ส่วนของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป ถ้าผู้ผลิตไม่มีการบริหารวัสดุคงคลังที่ดีแล้ว       

จะทําให้เกิดความเส่ียงต่อการขาดแคลนวัสดุคงคลังได้ อาจนํามาซ่ึงต้นทุนที่สูงขึ้นและไม่สามารถ

ผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ทันกําหนด หรืออาจจะเกิดความเส่ียงต่อการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป ซ่ึ ง

จะทําให้วัสดุคงคลังเกิดการเน่าเสี ยหรื อล้าสมัยได้ อีกทั้งยังต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุคงคลัง

ชนิดนั้นมากเกินความจําเป็นด้วย การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง (Material  Requirements  

Planning: MRP) เป็ นระบบหน่ึงที่ช่วยในการบริหารวัสดุคงคลัง ผลลัพธ์ของการวางแผนความ

ต้องการวัสดุคงคลังทําให้สามารถสั่งวัสดุคงคลังได้อย่างถูกต้อง เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการ และ

ตรงตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้แผนการสั่งวัสดุคงคลังทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับสิ นค้า

สําเร็ จรู ปขั้นสุดท้ายที่กําหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก เน่ืองจากความซับซ้อนของกระบวนการ

ผลิตและประเภทของวัสดุคงคลัง ทําให้ต้องมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประสาน  

และรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทําการประมวลผลและจัดทําเป็นแผนความต้องการ         

ว ัสดุคงคลังแต่ละรายการ 
 

 โรงงานกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตปลาหมึกปรุ งรสหลายประเภท เช่น ปลาหมึกกรอบพับ  

ปลาหมึกกรอบม้วน ปลาหมึกบด เป็ นต ้น และมีลักษณะของธุรกิจเ ป็ น แ บ บ OEM กระบวนการทาง

ธุรกิจของโรงงานกรณีศึกษาจะเริ่มต้นจากลูกค้าของโรงงานจะให้ค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้า

ล่วงหน้า 6 เดือนเข้ามาทางแผนกการตลาด แต่ลูกค้าจะยืนยันคําสั่งซื้อล่วงหน้าเพียง 1 เดือน จ า ก น ั้น

แผนกการตลาดจะแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ในขณะที่คลังวัตถุดิบและคลังสินค้า

สํา เร็จรู ปจะส่งข้อมูลของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือให้กับเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เมื่อ

เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตทราบจํานวนของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือแล้ว จะวางแผนการ

ผลิตประจําเดือนและคํานวณปริมาณการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งกําหนดแผนการจัดส่ง

สินค้าให้แผนกการตลาดทราบ เพื่อทําการยืนยันคําสั่งซื้อของลูกค้า ในกรณีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอก็

จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่จัดซื้อให้ดําเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ ในส่วนของแผนกผลิตเมื่อได้รับแผนการ

ผลิตจากเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตแล้ว ก็จะเตรียมการผลิต กระบวนการผลิตปลาหมึกปรุ งรสจะ

ประกอบด้วยวัสดุคงคลังต่าง ๆ ได้แก่ ปลาหมึกดิบแห้ง บรรจุภัณฑ์ และสารปรุงรส เช่น พริก 

นํ้าตาลทราย เกลือ เ ป็ น ต ้น  ซ่ึงการเบิกปลาหมึกดิบแห้งและสารปรุงรสจะเบิกทุกวัน ส่วนบรรจุ

ภัณฑ์จะเบิกเป็นล็อตและเก็บไว้ในคลังย่อยของแผนกผลิตก่อน แล้วจึงเบิกใช้เป็นรายวัน เม่ือ

เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตได้ผลิตสินค้าสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งสินค้าสําเร็จรูปมายังคลังสินค้า

สําเร็ จรู ป ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าสําเร็จรูปจะทําการตรวจนับสินค้าสําเร็จรูปและจัดเก็บสินค้า

สําเร็ จรู ปแยกตามตําแหน่งท่ีระบุไว้ เมื่อถึงกําหนดส่งมอบสินค้า ก็จะจัดเตรียมสินค้าสําเร็จรูป    
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ตามแผนการจัดส่งสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป กระบวนการทางธุรกิจของโรงงาน

กรณีศึกษาในปัจจุบัน แสดงได้ดังในภาพท่ี 1.1 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  กระบวนการทางธุรกิจของโรงงานกรณีศึกษา 

 

ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษาจัดตารางการผลิตหลักโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของ

พนักงานผู้วางแผน ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนให้เป็ น

ระบบแต่อย่างใด ทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการวางแผน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อของ

ลูกค้า ก็จะทําให้ขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตารางการผลิตหลัก และอาจทําให้เกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย ซ่ึงบางครั้งตารางการผลิตหลักที่ได้ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน เน่ืองจากจัดลําดับ

งานในการผลิตไม่ถูกต้องและใช้กําลังการผลิตได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนบางครั้งไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทันกําหนด ทําให้เกิดมูลค่าการสูญเสียโอกาส

อันเน่ืองมาจากการผลิตท่ีส่งมอบไม่ทันกําหนดของปริมาณการสั่งซื้อสินค้า หากสามารถผลิตสินค้า

ได้ทันกําหนด ก็จะต้องมีการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตจํานวนมาก ประกอบกับเม่ือมี

การย้ายออกของเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต ก็จะทําให้เสียเวลาในการสอนพนักงานใหม่ นอกจากนี้

โรงงานกรณีศึกษายังประสบปัญหาปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สั่งไปน้อยกว่าความต้องการที่ใช้ในการ
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ผลิตจริง ทําให้ต้องมีการปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลักให้สอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับ 

แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการสั่งบรรจุภัณฑ์มาเผื่อไว้จํานวนมากแล้วไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้

ตามจํานวนท่ีสอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งไป อันเน่ืองมาจากข้อจํากัดในเร่ืองกําลังการผลิต 

ก็จะทําให้ลูกค้าไม่พอใจได้ เน่ืองจากลูกค้าเป็ นผู้จ่ายเงินซื้อบรรจุภัณฑ์เอง ส่วนปัญหาอื่น ๆ ท่ีพบ

คือโรงงานกรณีศึกษายังไม่มีการจัดหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองให้เหมาะสม ซ่ึงมีโอกาสท่ี

วัตถุดิบจะขาดแคลน ทําให้ไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ทันกําหนด หรื อมีโอกาสท่ีจะเก็บ

วัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินความจําเป็น ทําให้วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปลาหมึกปรุ งรสน ั้นเกิดการ

เน่าเสียหรือหมดอายุได้ อ ี ก ท ั้งย ังไม่มีระบบการเบิกจ่าย-รับเข้าบรรจุภัณฑ์และเข้าสินค้าสําเร็จรูปท่ีดี 

ทําให้มีปัญหาในการตรวจสอบสถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์และสินค้าสําเร็จรูป 
 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้งานวิจัยนี้นําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(Decision  Support  System: DSS) มาประยุกต์ใช้ในการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผน

ความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์กับโรงงานกรณีศึกษา ระบบสนับสนุน             

การตัดสินใจจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ   

มาจัดเก็บ แล้วทําการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา ซ่ึ งจะนําไป

ให้เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต แผนกโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้จัดตารางการผลิต

หลักและวางแผนความต้องการบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ตารางการผลิตหลักที่ได้จะช่วยให้

โรงงานกรณีศึกษาสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้รวดเร็วขึ้น ซ่ึงช่วยลดโอกาสการผลิตสินค้า

สําเร็จรูปไม่ทันกําหนดส่งมอบ และมีการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตน้อยลง           

จากการทํางานล่วงเวลาในปัจจุบัน นอกจากนี้การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังจะช่วยในการ

สั่งปริมาณบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่มากเกินไปและไม่น้อยกว่ากับจํานวนที่ต้องการ           

และตรงตามเวลาที่กําหนด ยิ่งไปกว่านั้นในระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังมีในส่วนของการ

คํานวณปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงที่วัตถุดิบจะขาดแคลน

หรือลดความเส่ียงที่วัตถุดิบจะเกิดการเน่าเสียได้ นอกจากนี้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมี

ระบบการเบิกจ่าย-รับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเข้าสินค้าสําเร็จรูป ท่ีสามารถดําเนินการได้อย่าง

รวดเร็ว ทําให้สามารถตรวจสอบสถานะคงคลังได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของการจัดการข้อมูล 

(Data Management)  ซ่ึ งมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในลักษณะของระบบฐานข้อมูล 

(Database) ได้แก่ ข้อมูลคําสั่งซื้อของลูกค้า ข้อมูลกําลังการผลิต ข้อมูลวัสดุคงคลังท่ีประกอบไป

ด้วยวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป เ ป็ น ต ้น ส่วนที่สองคือส่วนจัดการแบบจําลอง (Model 

Management) ซ่ึ งเ ป็ น ส่ว นท่ีผู้วิจัยต้องทําการสร้างวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา      
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ในแต่ละทางเลือกไว้ในลักษณะของแบบจําลองของวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การ

จัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule: MPS) ซ่ึ งข้อมูลของตารางการผลิตหลักจะถูก

ส่งไปเป็ นข้อมูลนําเข้าของการวางแผนการจัดส่งสินค้าและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

(Material Requirements Planning: MRP) แผนความต้องการวัสดุคงคลังนี้ จะใช้เฉพาะในส่วนของ

บรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการสั่งบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เพียงพอกับจํานวนที่ต้องการ ซ่ึงต้องใช้ผ่าน

แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill  of  Material: BOM) และส่วนสุดท้ายของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจคือส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ (User-Interface  Management) ซ่ึ งเป็นส่วนจัดการการ

โต้ตอบระหว่างพนักงานผู้ใช้งานกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยความสัมพันธ์ของ

ส่วนประกอบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีประยุกต์ใช้กับโรงงานกรณีศึกษา แสดงได้ดังใน

ภาพท่ี 1.2 

 

 
 

ภาพที่ 1.2  ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1)  ศึกษาระบบการจัดตารางผลิตหลักและการบริหารวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 
 

2)  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้จัดตารางการผลิตหลักและวางแผน       

ความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 
1)  ศึกษาข้อมูลวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา ประกอบด้วย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์   และ

สินค้าสําเร็จรูป  

2)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะใช้สําหรับการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน

ความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ การคํานวณปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง และการ

เบิกจ่าย-รับเข้าวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 

 

1.4  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 
1)  ศึกษาระบบการจัดตารางการผลิตหลักและการบริหารวัสดุคงคลังของโรงงาน

กรณีศึกษา 
 

2)  สํารวจงานวิจัยและศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3)  จัดหาปริมาณวัตถุดิบคงลังสํารองให้เหมาะสม พ ร้ อ ม ท ั้งสร้างแฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการ

ว ัสดุ (BOM) แสดงรายการบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบย่อยท่ีใช้ในการผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป 

เพื่อให้สามารถกําหนดในตารางการผลิตหลักได้ว่าต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดเ ป็ นจํานวน

เท่าใด ให้เพียงพอและทันเวลากับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน 
 

4)  ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้สําหรับการจัดตารางการผลิต

หลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังโดยนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ

โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Microsoft  Visual  Basic  2008 

และระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2007  
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5)  ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง      

ในอดีต พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีผิดพลาดและยังไม่เหมาะสมของตัวโปรแกรม 
 

6)  สรุ ปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

7)  จัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1)  ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดตารางการผลิตหลักและการบริ หารว ัสดุ    

คงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 
 

2)  ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้สําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและ             

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังท่ีเหมาะสมกับโรงงานกรณีศึกษา 
 

3)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะสร้างความคล่องตัวในการจัดตารางการผลิตหลักและ

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง พ ร้ อ ม ท ั้งช่วยควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4)  เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

 
1)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) คือ ระบบ สารสนเทศ

รูปแบบหน่ึง ซ่ึ งระบบจะทํางานโต้ตอบกับผู้ใช้งาน (Interactive) โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

จําลองสถานการณ์และคาดการผลลัพธ์ในการตอบปัญหา ต่าง ๆ เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ 

ได้อย่างเป็นระบบ 
 

2)  วัสดุคงคลัง คือ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป 
 

3)  การรับจ้างผลิตผลิตสินค้า (Original  Equipment  Manufacturer:  OEM) คือ การรับจ้าง

ผลิตสินค้าตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด ซ่ึ งลูกค้าเป็นเจ้าของหรือเป็ นผู้กําหนดตรา   สินค้าเอง 
 

4)  การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule: MPS) คือ การกําหนดตาราง

ในการผลิตหลัก ซ่ึงจะกําหนดจํานวนของสิ นค้าสําเร็จรู ปแต่ละชนิดท่ีจะต้องทําการผลิตให้แล้ว

เสร็จตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
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5)  การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง  (Material  Requirements  Planning: MRP) คือ 

กระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อแปลงความต้องการสินค้าสําเร็จรูปขั้นสุดท้ายท่ี

กําหนดในตารางการผลิตหลักไปสู่ความต้องการบรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในการ

ผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป ทั้งชนิดและจํานวนให้เพียงพอและทันเวลากับความต้องการในแต่ละ

ช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน 
 

 

6)  แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) คือ รายการที่ใช้ระบุรายละเอียด

ของบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในการผลิตเป็ นสินค้าสําเร็จรูป ซ่ึ งแสดงอยู่ใน

รู ปแบบตาราง รายละเอียดที่แสดงนี้จะบอกให้ผู้ที่ใช้งานทราบถึงชื่อเรียกและจํานวนของ         

บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบย่อยท่ีใช้  

 



 

 

บทที่ 2 

 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

2.1.1  กระบวนการตัดสินใจ 
  

การที่องค์กรจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการดําเนินกิจการต่าง ๆ น ั้น ขึ้นอยู่กับ

การตัดสินใจในการเลือกโอกาสหรือการแก้ปัญหาของผู้บริหารเป็นสําคัญ ผู้บริหารที่สามารถ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ย่อมจะสามารถนําพาองค์กร

ให้ปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่

เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ก็อาจจะทําให้องค์กรประสบปัญหาหรืออาจเกิดความหายนะขึ้น 

และประการสําคัญคือผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ย่อมมี

โอกาสท่ีจะได้รับการยอมรับในความสามารถและได้รับการส่งเสริมให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้นไป 
 

2.1.1.1  ระดับการตัดสินใจภายในองค์กร  
 

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในปัจจุบันมีผล

ส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจมากขึ้น 

ซ่ึ งระบบสารสนเทศที่ผลิตขึ้นในองค์กรไม่สามารถทํางานตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร

ระดับต่าง ๆ ได้เหมือนกัน ทั้งนี้เน่ืองจากประเภทของการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร

แตกต่างกันไปตามลําดับขั้นของการบริหาร ระดับการตัดสินใจของผู้บริหารภายในองค์กร (Levels 

of Decision Making) สามารถจําแนกได ้เป็ น 3 ระดับ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1  ระดับการตัดสินใจภายในองค์กร 

แหล่งที่มา:  ทวีศักดิ์ นาคม่วง, 2550. 

 

1)  การตัดสินใจระดับกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) เ ป็ น ก า ร

ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร การตัดสินใจในระดับนี้จะให้ความสนใจต่ออนาคตหรือ

สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อันได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์องค์กร การกําหนดนโยบายและเป้ าหมายระยะยาว 

การขยายโรงงาน การลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น การตัดสินใจระดับกลยุทธ์มักจะเกี่ยวข้องกับ

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงต้องอาศัยข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ตลอดจนประสบการณ์ของผู้บริหารมาประกอบการพิจารณา 
 

2)  การตัดสินใจระดับยุทธวิธี (Tactical Decision Making) เป็ นการ ต ัดสินใจ

ของผู้บริหารระดับกลาง การตัดสินใจในระดับนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อให้งานต่าง ๆ 

เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง เช่น การกําหนดยุทธวิธีทางการตลาด การตัดสินใจใน

แผนการเงินระยะกลาง หรือการแก้ไขปัญหาสําคัญท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวัง 
 

3)  การตัดสินใจระดับปฏิบัติการ (Operational Decision Making) เ ป็ น ก า ร

ตัดสินใจของหัวหน้างานระดับต้น การตัดสินใจในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

ท่ีเป็นงานประจํา มีขั้นตอนซํ้า ๆ และได้รับการกําหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซ่ึ งหัวหน้างานจะพยายาม

ควบคุมให้งานดําเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ เช่น การมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน         

การวางแผนควบคุมการผลิตระยะสั้น การวางแผนเบิกจ่ายวัสดุ และการดูแลยอดขายประจําวัน   

เป็ นต ้น 
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2.1.1.2  ประเภทของการตัดสินใจ  
 

เราสามารถจําแนกประเภทของการตัดสินใจไ ด ้เ ป็ น  3 ประเภท ตามโครงสร้างของ

ปัญหา ได้ดังนี้ 

1)   การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structured Decision) เป็นการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําและเป็นปัญหาที่มีโครงสร้างแน่นอนไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนและ

วิธีการในการแก้ปัญหาท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
 

2)  การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured  Decision) เ ป็ น ก า ร

ตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคลุมเครือและซับซ้อน และเป็ นปัญหาท่ีมีรูปแบบการแก้ไข           

ไม่แน่นอน ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาลักษณะนี้จะต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ของ

ผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ 
 

3)  การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured  Decision) เ ป็ น ก า ร

ตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาท่ีมีลักษณ ะ กํ้ากึ่งระหว่างปัญหาแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง 

วิธีการแก้ไขปัญหาล ัก ษ ณะ นี้จะใช้การผสมผสานกันระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีเ ป็ น

มาตรฐาน ร่วมกับการตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้เช่ียวชาญในเร่ืองนั้น  
 

2.1.1.3  สภาวการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
 

สภาวการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ สามารถจําแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 

1)  การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Certainty Condition) เ ป็ น ก า ร

ตัดสินใจท่ีผู้ตัดสินใจมีความรู้ มีข้อมูล และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

และสามารถคาดการณ์ได้ว่าหากตัดสินใจดําเนินการในการแก้ไขปัญหาในแบบใดแบบหน่ึงไปแล้ว 

จะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร สภาวการณ์เหล่านี้มักจะเกิดกับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบมี

โครงสร้าง  

2)  การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเส่ียง (Risk Condition) เ ป็ น ก า ร

ตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจมีความรู้ มีข้อมูล หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพียงบางส่วน           

ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลของการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน เพราะจะต้องพิจารณาถึงความเส่ียง    

ในการตัดสินใจแต่ละทางเลือก ดังนั้นผู้ตัดสินใจจะต้องคาดการณ์และหาค่าความน่าจะเป็น        

ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจในแต่ละทางเลือกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะสามารถตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยํา 
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3)  การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Uncertainty  Condition) 

เป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจไม่มีความรู้ ไม่มีข้อมูล หรือสารสนเทศใด ๆ ประกอบการตัดสินใจ 

ทําให้ไม่ทราบเลยว่าโอกาสและความน่าจะเป็ นท่ีจะเกิดผลลัพธ์ของการตัดสินใจในแต่ละทางเลือก     

เป็ นอย่างไร ในสภาวการณ์แบบนี้มักจะเกิดกับการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง 
 

2.1.1.4  ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ  
 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1)  การรับรู้ปัญหา เ ป็น ข ั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และ

สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีต้องทําการตัดสินใจ 

2)  การวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจทําการ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา จากข้อมูล ข้อเท็จจริง และสารสนเทศ

ท่ีได้จากขั้นตอนแรก 

3)  การกําหนดทางเลือก เ ป็น ข ั้นตอนที่ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจพยายาม

ค้นหาทางเลือกท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาตามสาเหตุของปัญหาและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาน ั้น 

4)  การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก เป็นขั้นตอนท่ีผู้มีอํานาจในการ

ตัดสินใจทําการพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ด้วยวิธีการประเมิน     

และเปรียบเทียบถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก 

5)  การเลือกทางเลือกไปปฏิบัติ เ ป็น ข ั้นตอนท่ีผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ  

นําทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ไปดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่          

ให้ประสบความสําเร็จ 
 

การตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม มีทั้งแบบที่มีโครงสร้าง  

แบบที่ไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งนี้ระบบสารสนเทศที่ดีในองค์กรจะต้องมี

คุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทุกรูปแบบ โดยปกติแล้วผู้บริหารจะได้รับสารสนเทศใน

ลักษณะรายงานที่มีรูปแบบแน่นอนซ่ึ งมีการออกแบบไว้ล่วงหน้า แต่รายงานชนิดนี้จะมีข้อจํากัด  

ในการนําไปใช้ตัดสินใจกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง ดังนั้นความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อช่วย

ในการตัดสินใจกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างโดยเฉพาะจึงเกิดขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการ

เหล่านี้เอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วย

ให้สามารถตัดสินใจได้ทุกรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้เริ่มใช้ขึ้นในช่วง ปี  ค.ศ. 1970 จากการพัฒนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการขยายตัวขององค์กรธุรกิจในช่วงน ั้น  ทําให้หลายหน่วยงานใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีท ั้งขนาดและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อใช้

ในการรวบรวมข้อมูลและเ ป็ นตัวแบบในการตัดสินใจต่าง ๆ กับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและแบบ

ท่ีไม่มีโครงสร้าง ตลอดจนพัฒนาให้ระบบสามารถส่ือสารโต้ตอบอย่างฉับพลันกับผู้ใช้ได้ 

จนกระทั่งปี  ค.ศ. 1980 ความพยายามในการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจก็ได้แพร่หลายออกไป

ยังกลุ่มและองค์การต่าง ๆ จนถึงในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในสาขา

ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย  

 

2.1.2  ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจน ั้นไม่มีคําจํากัดความที่เป็นข้อสรุปโดยเฉพาะ จึงมี

นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจตามแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 

 Morton (1971 อ้างถึงใน ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545: 6) ได้ให้ความหมายของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจไว้ว่า “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็ นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มีการ

โต้ตอบทันที (Interactive) เพื่อช่วยผู้ทําหน้าท่ีตัดสินใจในการใช้ข้อมูลและตัวแบบต่าง ๆ มาหา    

ผลเฉลยของปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง” ในความหมายนี้ผู้วิจัยเห็นว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สมควรที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ปัญหาทั้งแบบกึ่งโครงสร้างและแบบที่ไม่มีโครงสร้าง 

ไม่เพียงเฉพาะใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  
 

  Bonczek (1980 อ้างถึงใน ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545: 7) กล่าวถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ว่า “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ มีองค์ประกอบที่ใช้

โต้ตอบได้ทันที 3 ประการ คือ 1) ระบบภาษา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารระหว่างผู้ใช้กับ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ 2) ระบบความรู้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน และ 3) ระบบประมวลผล

ปัญหา ส่วนนี้จะเช่ือมต่อระหว่าง 2 องค์ประกอบข้างต้น ซ่ึ งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา

ตามท่ีผู้ทําการตัดสินใจต้องการ”  
 

  Moore และ Chang (1980 อ้างถึงใน ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545: 7) กล่าวว่า “ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเป็นระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจท่ีมี

ลักษณะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า มุ่งเน้นการทํางานเพื่อการวางแผน และใช้ในสถานการณ์ท่ีไม่ได้มี

การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า” 

 
 



 

 

14 

  Keen และ Morton (1987 อ้างถึงใน ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545:  6) อธิบายว่า “ระบบสนับ 

สนุนการตัดสินใจเป็ นการรวบรวมทรัพยากรเชิงปัญญาของแต่ละบุคคลร่วมกับความสามารถของ

คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้จะใช้

คอมพิวเตอร์เป็ นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารทําการตัดสินใจกับปัญหาในลักษณะกึ่งโครงสร้าง” 
 

 Marakas (1999 อ้างถึงใน โสภิต สร้อยสอดศรี, 2549: 14) ได้ให้ความหมายของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจไว้ว่า  “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ระบบไม่ได้ทําหน้าที่

ตัดสินใจแทนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะทําการติดต่อและโต้ตอบผ่านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

เพื่อเปล่ียนแปลงปัจจัยหรือสถานการณ์ให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น” 
 

 ฉันทวิก กุลไพศาล (2540: 50) ได้ให้ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจไว้ว่า 

“ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่ให้ข้อมูลกับผู้ใช้ระบบซ่ึงมักจะเป็นผู้บริหารเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ” 
 

 ชุมพล ศฤงคารศิริ (2543: 128) อธิบายว่า “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่

กระทําการโต้ตอบกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถหาคําตอบได้โดยง่ายจากปัญหาแบบที่ไม่มี

โครงสร้าง” 
 

 นัฏพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2548: 84) อธิบายว่า “ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเป็นระบบที่จัดหาหรือจัดเตรียมสารสนเทศให้กับผู้บริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปกติปัญหาของผู้บริหารจะมีลักษณะเป็ นแบบกึ่งโครงสร้างและแบบที่ไม่มี

โครงสร้าง ซ่ึงยากต่อการวางแนวทางรองรับหรือหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจจะไม่ทําการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร แต่จะจัดหาและประมวลสารสนเทศหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ี

คิดว่าจําเป็นในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร” 
 

 พิมล สว่างสมุทร (2545: 49) กล่าวว่า “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเ ป็ น ร ะ บบสารสนเทศ

หรือกระบวนการวิเคราะห์ที่ได้ออกแบบมาช่วยผู้บริหารและบุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ” 
 

 จากคําจํากัดความท่ีรวบรวมมาข้างต้น พอจะนํามาสรุปได้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนภายใต้ระบบเดียวกัน สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างฉับพลัน     

เพื่อใช้แก้ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง และแบบที่ไม่มีโครงสร้าง หรื อจะกล่าวได้ว่าระบบสนับสนุน

การตัดสินใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1)  เป็ นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเคร่ืองมือ 

2) ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและแบบท่ีไม่มี

โครงสร้าง ท่ีไม่สามารถใช้ระบบอ่ืนใดช่วยแก้ปัญหาได้ 

3)  ช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจส่วนบุคคลหรือเป็ นกลุ่มก็ได้ 

4)  เป็นระบบท่ีผสมผสานข้อมูล ตัวแบบ และเคร่ืองมือในการแสดงผลเข้าด้วยกัน 

5)  มุ่งเน้นวิธีการใช้งานระบบในวิธีที่ง่ายและยืดหยุ่น สามารถปรับการใช้ให้เป็นไป

ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 

6)  มีการติดต่อกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 

7)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเอื้ออํานวยการปฏิบัติงานบริหารในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ถึงระดับปฏิบัติการ   

 

2.1.3  องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

1)  ส่วนจัดการข้อมูล (Data Management)   

2)  ส่วนจัดการตัวแบบ (Model Management) 

3)  ส่วนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

4)  ส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ (User Interface Management) 
 

 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถแสดงได้ดังใน

ภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

แหล่งที่มา:  พีระศักดิ์ เสรีกุล, 2548: 95.  

 

  2.1.3.1  ส่วนจัดการข้อมูล (Data Management)   
  

เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ        

ซ่ึ งมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในลักษณะของระบบฐานข้อมูล  (Database)   และมี

ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็ นเคร่ืองมือในการจัดการ บํารุงรักษาข้อมูล และสืบค้นข้อมูลท่ีมีอยู่        

มาใช้ประโยชน์ ส่วนจัดการข้อมูลประกอบด้วยการทํางาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ 
 

1)  ฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS Database) ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูลซ่ึ งจะแตกต่างจากฐานข้อมูลทั่วไป คือ มีการจัดเก็บ แต่ไม่มีการลบข้อมูลทิ้ง ข้อมูล    

ที่เก็บในฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะมาจากหลายแผนกในองค์กร หรืออาจ      

มาจากแหล่งข้อมูลอื่นภายนอกองค์กร ดังนั้นก่อนนําเข้ามาจัดเก็บในฐานข้อมูลจะต้องทําการ

คัดเลือกข้อมูล (Cleaning) ก่อน ซ่ึงฐานข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีขนาดใหญ่กว่า
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ฐานข้อมูล ทั่ว ๆไป และลักษณะข้อมูลท่ีสามารถนําไปพัฒนาเป็นข้อมูลระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจได้ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 

(1)  ข้อมูลท่ีอยู่ในคลังข้อมูล (Data Warehouse)  

(2)  ข้อมูลจากเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

(3)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิด

พิเศษ ท่ีจัดเก็บแยกออกมาจากฐานข้อมูลทั่วไป (Special Independent DSS Databases)  

(4)  ข้อมูลที่มาจากภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งข้อมูลจาก

แหล่งเฉพาะ (Private Sources) 

(5)  ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือค้นหาบน Web   

(6)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลบนเคร่ือง Web Servers 

(7)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลมัลติมิเดีย (Multimedia Databases) 

(8)  ข้อมูลในการทํางานกลุ่มของบุคลากรในองค์การ เช่น ข้อมูลที่อยู่

ใน Lotus Notes หรื อ Domino Server 

(9) ข้อมูลจากการประมวลผลออนไลน์ (Online Analytical 

Processing) 

(10)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-oriented Databases) 

(11)  ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการค้าหรือทางธุรกิจ  (Commercial 

Database Management Systems)   
 

2)  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) เ ป็น

โปรแกรมที่ทําหน้าที่เป็ นตัวกลาง ทําให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบหรือติดต่อกับฐานข้อมูลได้ ระบบ

จัดการฐานข้อมูลจะมีความสามารถในด้านสืบค้นข้อมูล สอบถามข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ลบข้อมูล 

และสร้างรายงาน ผู้ใช้สามารถใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลได้โดยผ่านทาง User Interface  
 

3)  สารบัญข้อมูล (Data Directory) ใช้เก็บดัชนี  (Index) ของข้อมูล

เช่นเดียวกับสารบัญหนังสือ เพื่อทําให้การค้นหานั้นง่ายขึ้น 
 

4)  การสอบถามข้อมูล (Query Facility) ในส่วนของการสอบถามข้อมูลนี้ 

จะมีการรับการร้องขอ (Request) เข้ามาในระบบ แล้วทําการตรวจสอบตามเง่ือนไขของการร้องขอ 

จ า ก น ั้นระบบจะค้นหาผลลัพธ์ให้ได้ตามเง่ือนไข 
 

ในส่วนจัดการข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยการทํางาน 4 ส่วนย่อย สามารถแสดง    

การทํางานได้ดังในภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3  ส่วนจัดการข้อมูล 

แหล่งที่มา:  ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545: 11. 

 

2.1.3.2  ส่วนจัดการตัวแบบ (Model Management)  
 

ผู้ที่ทําการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะต้องทําการสร้างขั้นตอนท่ีใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือกไว้ในลักษณะของตัวตัวแบบ ซ่ึ งอาจจะสร้างเ ป็ น ต ัวตัวแบบใน

ลักษณะของตัวแบบทางการเงิน หรื อตัวแบบทางสถิติ ส่วนจัดการตัวแบบประกอบด้วยการทํางาน 

5 ส่วนย่อย ได้แก่ 

1)  ฐานตัวแบบ (Model Base) เป็ นแหล่งในการเก็บรวบรวมตัวแบบ 

(Model) ต่าง ๆ หลากหลายชนิด ในการแก้ปัญหาหน่ึง ๆ อาจจําเป็นต้องใช้ตัวแบบร่วมกันมากกว่า

หน่ึงตัวแบบ อาจประกอบไปด้วย ตัวแบบสําหรับตัดสินใจด้านกลยุทธ์ ตัวแบบการตัดสินใจด้าน

เทคนิค ตัวแบบการตัดสินใจด้านปฏิบัติการ และตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ เป็ นต ้น 
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2)  ระบบจัดการฐานตัวแบบ (Model Base Management System: 

MBMS) ระบบจัดการฐานตัวแบบจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อกับฐานตัวแบบ เพื่อใช้

ปรับปรุงฐานตัวแบบ และสืบค้นตัวแบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างระบบจัดการฐาน

ตัวแบบได้โดยใช้โปรแกรมภาษา หรื อใช้เคร่ื องมือ (Tools) ต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม เช่ือมต่อกับ

ผู้ใช้ผ่านทางส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้   

3)  ภาษาในการสร้างตัวแบบ (Modeling Language) เป็นภาษาที่ทีมงาน

เลือกใช้ในการพัฒนาตัวแบบ เช่น ภาษา C, C++, Visual Basic, VB.Net Java, Cobol หรือสามารถ

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้าน Spreadsheet เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็ นต ้น 
 

 

4)  สารบัญตัวแบบ (Model Directory) เป็นเหมือนกับดัชนี (Index) หรื อ

สารบัญ ที่ทําให้ระบบทราบว่าจะทําการเรียกใช้ตัวแบบตัวใดมาวิเคราะห์ข้อมูล สารบัญตัวแบบ   

จะทําการเก็บรวบรวมรายช่ือ ความหมาย และประเภทการใช้งานของตัวแบบแต่ละประเภทเอาไว้ 

5)  การดําเนินการกับตัวแบบ (Model Execution, Integration and 

Command Processor) ถ้าการวิเคราะห์หน่ึง ๆ จําเป็นต้องใช้มากกว่าหน่ึงตัวแบบ ผลลัพธ์ (Output) 

ท่ีได้จากตัวแบบแรกอาจจะกลายมาเป็นข้อมูลนําเข้า (Input) ท่ีจะต้องป้ อนเข้าสู่ตัวแบบท่ีสอง 

ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีส่วนการดําเนินการกับตัวแบบ เพื่อเป็นตัวควบคุมการทํางานให้ทุกตัวแบบ

สามารถทํางานร่วมกันได้ 
 

ในส่วนจัดการตัวแบบท่ีประกอบไปด้วยการทํางาน 5 ส่วนย่อย สามารถแสดง  

การทํางานได้ดังในภาพท่ี 2.4 
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ภาพที่ 2.4  ส่วนจัดการตัวแบบ 

แหล่งที่มา:  ธนสาร ดีสุวรรณ, 2545: 13. 

 

2.1.3.3  ส่วนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  
 

ในบางครั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีขนาดเล็กและใช้แก้ไขปั ญหาท่ี           

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจไม่จ ํา เ ป็ นต้องมีส่วนของการจัดการองค์ความรู้ แต่

ถ้าระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจใช้แก้ไขปัญหาแบบท่ีไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง ซ่ึ ง

ต้องใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีสั่งสมมาประกอบการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

น ั้นจ ํา เ ป็ นต้องมีส่วนของการจัดการองค์ความรู้ ประกอบด้วย ฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) 

ซ่ึ งฐานองค์ความรู้จะใช้จัดเก็บองค์ความรู้ท่ีนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา และมีระบบจัดการฐานองค์

ความรู้ (Knowledge Base Management System: KBMS) เป็นเคร่ืองมือในการจัดการดูแลรักษาและ

สืบค้นองค์ความรู้ 
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2.1.3.4  ส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ (User Interface Management)    
 

เป็ นส่วนจัดการการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึ งผู้ใช้

สามารถส่ือสารและสั่งการผ่านส่วนประกอบนี้เพื่อทํางานร่วมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

ขั้นตอนการทํางานของระบบ User Interface เป็นดังนี้ 
 

1)  ผู้ใช้นําเข้าข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์นําเข้า  (Input Device) 

2)  ข้อมูลนั้นถูกส่งผ่านไปแปลภาษา (Translation) 

3)   ข้อมูลที่ผ่านการแปลภาษาแล้วจะถูกส่งต่อไปยังระบบจัดการ          

การโต้ตอบ (User Interface Management System)  

4)  จ า ก น ั้นระบบจะส่งข้อมูลไปทํางานยังส่วนของระบบฐานข้อมูล ระบบ

ฐานองค์ความรู้ หรือระบบฐานตัวแบบ  

5) เมื่อระบบทั้งสามทํางานได้คําตอบ จะส่งผลลัพธ์ย้อนกลับไปเพื่อ

แสดงผลให้กับผู้ใช้ได้ทราบผ่านทางอุปกรณ์แสดงผล (Output Device)  
 

ความสามารถของ User Interface จะต้องรองรับเทคโนโลยีด้านกราฟิก รองรับ

อุปกรณ์นําเข้าข้อมูลหลากหลายชนิด รองรับการแสดงผลแบบกราฟิ ก สามารถแสดงข้อมูล     

พร้อมกันหลายหน้าต่าง และควรมีระบบให้คําแนะนํา ร ว ม ท ั้งให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าตาของ 

User Interface ได้  

 

2.1.4  คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

  พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ทําให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

สามารถช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการนําข้อมูลท่ีจําเป็ น ตัวแบบในการ

ตัดสินใจที่สําคัญ และชุดคําสั่งที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมเข้าเป็นระบบเดียว เพื่อความสะดวกต่อการ

ใช้งานของผู้ใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเหมาะสมควรมีคุณลักษณะดังนี้  
 

1)  ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เน่ืองจากผู้ใช้อาจมีทักษะทางสารสนเทศที่จํากัด 

ตลอดจนความเร่งด่วนในการใช้งานและความต้องการคําตอบของปัญหา ทําให้ระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจจ ําเป็ นต้องมีความสะดวกต่อผู้ใช้ 
 

2)  สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุน   

การตัดสินใจที่ดีต้องสามารถส่ือสารกับผู้ใช้ได้อย่างฉับพลัน สามารถตอบสนองความต้องการ         

และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว   

ในการแก้ปัญหา 
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3)  มีข้อมูลและตัวแบบสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ลักษณะของปัญหา 
 

4)  สนับสนุนการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างและแบบที่ไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงแตกต่าง

จากระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงานท่ีจัดการข้อมูลสําหรับงานประจําวันเท่านั้น 
 

5)   มีความยืดหยุ่นที่จะสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้                

อันเน่ืองมาจากลักษณะของปัญหาท่ีมีความไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากนี้

ผู้บริหารจะต้องเผชิญกับปัญหาในหลายลักษณะ จึงต้องการระบบสารสนเทศที่ช่วยจัดรู ปแบบ

ข้อมูลให้ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการตัดสินใจ 
 

 คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการทํางานของ

ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากหลายองค์กรสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาหรือซื้อระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ   

มากขึ้น 

      

2.1.5  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีความแตกต่างจากการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการโดยทั่วไป เนื่องจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจถูกออกแบบและ

พัฒนาขึ้นสําหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจต้องการข้อมูลในปริมาณที่

เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึ งจะเจาะจงกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โดยทั่วไป และระบบสนับสนุนการตัดสินใจต้องอาศัยตัวแบบการวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนกว่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาก นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนใหญ่จะถูก

ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการสนับสนุนและการแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง ซ่ึงต้องการ

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจจึงจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ขั้นตอนการพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจมีดังต่อไปนี้  
 

1)  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ มีเป้ าหมายเพื่อที่จะกําหนดปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์หาขั้นตอนที่สําคัญ  

ในการตัดสินใจแก้ไขปั ญ ห า น ั้น ๆ ผู้ใช้ระบบสมควรที่จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้เป็ นอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากผู้ใช้ระบบเ ป็ น ผ ู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางาน จึงสามารถกําหนด  

และสรุปปัญหาได้อย่างครอบคลุม จากนั้นกลุ่มผู้วิเคราะห์ระบบจะศึกษาถึงความเหมาะสมและ
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ความพอเพียงของข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาลักษณะของปัญหาว่าเหมาะกับการใช้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรื อไม่  
 

2)  การออกแบบระบบ  (System Design) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็ นระบบ

สารสนเทศที่มีความพิเศษในตัวเองที่สามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปได้เร่ือย ๆ ผู้ออกแบบควร

จะออกแบบให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวได้ตามความเหมาะสมและมีความสะดวก

ต่อผู้ใช้ ประการสําคัญคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับปัญหากึ่งโครงสร้างหรือไม่มี

โครงสร้าง ซ่ึงยากต่อการกําหนดรายละเอียดและกําหนดแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า 

โดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติของระบบและตรรกะของการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจจึงนิยมใช้วิธีการพัฒนาการจากต้นแบบ  (Evolutionary Prototyping Approach)       

โดยสร้างต้นแบบ (Prototype) ขึ้นเพื่อการศึกษาและทดลองใช้งานในขณะเดียวกัน จากนั้นจึงพัฒนา

ให้ระบบต้นแบบมีความสมบูรณ์ขึ้น การทําต้นแบบขึ้นมาทดลองใช้งานจะทําให้การออกแบบ

รัดกุมและช่วยลดความผิดพลาดเม่ือนําระบบไปประยุกต์ใช้งานจริ ง 
 

3)  การนําไปใช้  (Implementation) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะแตกต่างจาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยทั่วไปคือผู้ใช้ระบบจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบต ั้ง แ ต่

เริ่มต้นจนถึงสภาวะปัจจุบันและจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ดังนั้นนักพัฒนาระบบควรจะเก็บ

รายละเอียดและข้อมูลของระบบให้ครบถ้วนเพื่อที่จะนํามาใช้อ้างอิงในอนาคต นอกจากนี้          

การติดตามและประเมินผลการทํางานของระบบเป็นสิ่งสําคัญในการตรวจสอบการทํางานของ

ระบบหลังการนําไปใช้งาน ผู้ออกแบบควรจะประเมินปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อนําปรับปรุงแก้ไขระบบ

ในอนาคต 

 

2.1.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตาราง

การผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง ได้แก่ 
 

กลางเดือน โพชนา (2533) ผู้วิจัยได้เสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ         

วางแผนการผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย 2 ระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูล และระบบการวางแผนการ

ผลิต การวางแผนการผลิตต้องอาศัยข้อมูลจากระบบการจัดการฐานข้อมูล ส่วนหลักการท่ีใช้ในการ

วางแผนได้มาจากการนําการตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ มาสร้างเป็นกฎเกณฑ์และวิธีการการเลือก

ความสําคัญของใบสั่งซื้อ ระบบที่ได้สามารถช่วยลดความต้องการด้านทักษะของผู้วางแผน ลด

ระยะเวลาในการวางแผน และแผนการผลิตจะมีความถูกต้องแม่นยําสอดคล้องกับนโยบายการ
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บริหารการผลิตของโรงงาน ตลอดทั้งยังได้ระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในโรงงานที่มีระเบียบ ไม่

ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็วในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูลอีกด้วย 
 

 นิสรา บุญสุข (2541) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน

การจัดทําแผนสั่งซื้อชิ้นส่วน พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Visual Basic 4.0 และโปรแกรม Microsoft 

Access 4.0 บนไมโครคอมพิวเตอร์ งานวิจัยนี้ใช้ความรู้ในเร่ืองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบฐานข้อมูล และระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ ผ่าน

โปรแกรมช่ือ Del_Plan ซ่ึงสามารถช่วยคํานวณจํานวนชิ้นส่วนที่ต้องการสั่งซื้อ วันกําหนดส่ง

ชิ้นส่วน และคะแนนการประเมินผลการส่งมอบชิ้นส่วน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ช่วยในการ

จัดทําแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนและการประเมินผลผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยอาศัยข้อมูลจากเง่ือนไขการส่งมอบ

ชิ้นส่วน แผนประกอบรายวัน วัสดุคงคลัง และยอดส่งชิ้นส่วนจริง ในการทดสอบประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมกับข้อมูลจริงของบริษัทตัวอย่างในอดีตจํานวนหน่ึง ผลปรากฏว่า ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจนี้ช่วยในการจัดทําแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก และสามารถคํานวณ

จํานวนความต้องการสั่งซื้อได้ใกล้เคียงกับปริมาณที่ต้องการใช้จริง ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงคลัง

ลดลงถึง 36.36% ตามไปด้วย  
 

 ฉัตรทิพย์ กาญจนโภคิน (2543) ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการวางแผนและ

ควบคุมการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทํางานในการวางแผนการผลิต ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจสามารถวางแผนการผลิตประจําเดือน วางแผนการผลิตประจําสัปดาห์ และรายงานผล

การผลิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการจัดทําแผนการ

ผลิตประจําเดือนลงได้ถึง 91.30% จาก 7 ชั่วโมงเหลือเพียง 40 นาที ส่วนรายงานผลการผลิต

ประจําวันก็สามารถลดเวลาและขั้นตอนในการทํางานได้ถึง 90.90% เช่นกัน จาก 2 ชั่วโมงเหลือ

เพียง 10 นาที 
 

 กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ (2543) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการวางแผนกําหนดการผลิตหลักประจําเดือน สําหรับโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ 

เพ่ือให้มีต้นทุนรวมต่ําท่ีสุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดต้นทุนอันเน่ืองมาจากการ

วางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม ลดเวลาและขั้นตอนในการวางแผนกําหนดการผลิตหลัก และเพิ่ม

ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตหลักกรณีมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งความ

ต้องการผลิต ราคาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการผลิต แ ล ะ ว ัต ถ ุ ดิ บ   ร ว ม ท ั้งช่วยเพิ่มความสะดวกและความ

รวดเร็วในการจัดทํารายงานกําหนดการผลิตหลักประจําเดือน แต่ก็มีข้อจํากัดด้านความยืดหยุ่นที่

น้อยกว่าการวางแผนด้วยประสบการณ์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถใช้แผนที่ได้จากระบบ
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สนับสนุนการตัดสินใจนี้เป็นแผนตั้งต้น แล้วทําการปรับแผนด้วยประสบการณ์ เพื่อให้มีความ

ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีค่าต้นทุนการผลิตรวมท่ีใกล้เคียงกับค่าต่ําสุด 
 

 ธนสาร ดีสุวรรณ (2545) เน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตัวอย่าง คือ มีชิ้นงานที่ไม่เสร็จ

ตามวันที่ต้องการในใบสั่งผลิตอยู่เป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยจึงได้เสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สําหรับการจัดตารางการผลิตในแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะโดยนําความรู้ด้านการจัดตารางกิจกรรมมา

ประยุกต์ใช้ ซ่ึงพิจารณาจากตัววัดผล คือ จํานวนงานล่าช้าที่ลดลง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนการนําเข้าข้อมูล ส่วนประมวลผลตารางการผลิต ส่วน

รายงาน และส่วนการแสดงผลของตัววัดผล จากการเปรียบเทียบตัววัดผลของการจัดตารางการผลิต

ท่ีนําเสนอโดยใช้ฮิวริสติก พบว่าฮิวริสติกแบบ SPT ให้ผลจํานวนงานล่าช้าที่ต่ําที่สุด ซ่ึ งสามารถ

ปรับปรุงจํานวนงานล่าช้าเม่ือเทียบกับผลจากบันทึกการทํางานได้เท่ากับ 75.64% 

 

2.2  การจัดตารางการผลิตหลัก 

 

2.2.1  ความหมายของการจัดตารางการผลิตหลัก 
 

การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule: MPS)  เป็นการจัดทําแผนการ

ผลิตท่ีระบุเจาะจงลงไปว่าจะทําการผลิตชิ้นงานอะไร จํานวนเท่าใด และจะต้องเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด 

ช่วงเวลาที่ใช้ในตารางการผลิตหลักอาจจะมีหน่วยเป็น เดือน สัปดาห์ หรือวันก็ได้  แต่โดย      

ทั่วไปแล้ว มักจะจัดทําตารางการผลิตหลักเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของการผลิตน ั้น ๆ สําหรับการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to Stock) ตารางการผลิตหลักจะสร้างขึ้นจาก

ค่าพยากรณ์ยอดขายหรือแผนการผลิตรวมท่ีได้กําหนดไว้เป็นหลัก แต่สําหรับการผลิตสินค้าตามสั่ง 

(Make to Order) การกําหนดตารางการผลิตหลักจะสร้างขึ้นจากคําสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก         

ซ่ึ งตารางการผลิตหลักจะบอกชนิด ผลิตภัณฑ์ ปริมาณท่ีผลิต และวันกําหนดส่งมอบอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้การจัดทําตารางการผลิตหลักจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการผลิตรวมที่ได้กําหนดไว้แล้ว 

และจะต้องสอดคล้องกับกําลังการผลิตของโรงงานด้วย โดยไม่ควรจะให้มีจํานวนของผลิตภัณฑ์

มากกว่าความสามารถของโรงงานที่จะทําการผลิตได้ ซ่ึงความสามารถในการผลิตของโรงงานนี้ 

พิจารณาได้จากเคร่ืองจักรและแรงงาน หน้าที่ของตารางการผลิตหลักสามารถแสดงได้ดังใน      

ภาพท่ี 2.5 
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ภาพที่ 2.5  หน้าท่ีของตารางการผลิตหลัก 

 

ในบางองค์กรอาจแยกความแตกต่างระหว่างแผนการผลิตรวม (Aggregate Production 

Planning: APP) และตารางการผลิตหลักไม่เด่นชัด ซ่ึงอันที่จริงแล้วตารางการผลิตหลักเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากแผนการผลิตรวม แต่จะบอกถึงรายละเอียดมากกว่า ดังในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  การจัดตารางการผลิตหลักจากแผนการผลิตรวม 

 

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 

 แผนการผลิตรวม 

1500 1200  (แสดงปริมาณปลาหมึกปรุงรส 

 ท่ีต้องการทั้งหมด) 

สัปดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ตารางการผลิตหลัก                 

 (แสดงชนิดปลาหมึกปรุงรส              

 และปริมาณท่ีต้องการ)                 

 อบกรอบ 18x24 100   100   100   100   

 กรอบกระป๋ อง 60x12   500   500   450   450 

 บดเผ็ด 10x36     300       100   
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เม่ือได้ตารางการผลิตหลักแล้ว ตารางการผลิตนี้ก็จะถูกนํามาใช้ในการจัดทําแผน        

ความต้องการวัสดุคงคลัง ซ่ึ ง เ ป็ นการกําหนดแผนการสั่งซื้อหรือการสั่งงานผลิตวัสดุอะไร จํานวน

เท่าไร และเม่ือไร เพื่อให้ได้ผลิตผลตามกําหนดการของตารางการผลิตหลัก นอกจากนี้อาจจะทํา

แผนกําลังการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมกําลังการผลิตให้เพียงพอกับตารางการผลิตหลัก กําลัง

การผลิตท่ีเตรียมไว้ไม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป ถ้ากําลังการผลิตมากเกินไป จะทําให้เกิดค่าใช้จ่าย

มากเกินความจําเป็นและมีความสิ้นเปลือง ในทางตรงกันข้ามถ้ากําลังการผลิตน้อยเกินไป จะทําให้

ไม่สามารถผลิตตามตารางการผลิตหลักได้ 

 

2.2.2  ข้ันตอนในการจัดตารางการผลิตหลัก 
 

ขั้นตอนท่ีจําเป็ นในการจัดตารางการผลิตหลักประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้  
 

ขั้นตอนท่ี 1  เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะกําหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก 

ขั้นตอนท่ี 2  กําหนดขอบเขตของเวลาบนตารางการผลิตหลัก 

ขั้นตอนท่ี 3  หาข้อมูลความต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของตาราง    

การผลิตหลัก 

ขั้นตอนท่ี 4  ทดลองจัดตารางการผลิตหลัก 

      ข ั้นตอนท่ี 5  วางแผนกําลังการผลิตแบบหยาบ (Rough Cut Capacity Planning: RCCP)   

บนตารางการผลิตหลัก 

ขั้นตอนท่ี 6  ทบทวนตารางการผลิตหลัก เพื่อให้แน่ใจว่ามีกําลังการผลิตเพียงพอ 

 

2.2.3  การวางแผนกําลังการผลิตแบบหยาบ (Rough Cut Capacity Planning: RCCP)  
 

การวางแผนกําลังการผลิตเป็ นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลผลิตที่ทรัพยากรการดําเนินงาน

ของกิจการสามารถให้ผลประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นหน่วยนับประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น กําลังการผลิต

ที่เป็ นชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักรประเภทต่าง ๆ กําลังการผลิตที่เป็ นชั่วโมงแรงงานของ

พนักงานผลิตฝ่ ายต่าง ๆ   เ ป็ น ต ้น เพื่อต้องการที่จะหาว่าควรจะใช้แรงงานและเคร่ืองจักรประเภทใด 

จํานวนเท่าไร และต้องการเมื่อไร แผนกําลังการผลิตจะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการรอคอยของ

ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต้นทุนในการดําเนินงาน                  

และความสามารถต่อการทําให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จขององค์กร กําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอสามารถ

ทําให้สูญเสียลูกค้าและจํากัดขอบเขตในการเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ถ้าเป็ นสถานการณ์    

ของกําลังการผลิตส่วนเกิน จะทําให้ทรัพยากรในการดําเนินงานต้องสูญเปล่าไปและทําให้เสีย

โอกาสในการนําเงินลงทุนในกําลังการผลิตส่วนเกินไปลงทุนในโครงการอ่ืนที่จะทําให้ได้รับกําไร
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ในจํานวนที่มากขึ้นได้ การจัดตารางการผลิตไว้เกินความสามารถที่ผลิตได้จะไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ใด ๆ ทั้งนี้เพราะระดับการผลิตสูงสุดจะขึ้นอยู่กับกําลังการผลิตไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งท่ีใส่เข้า

ไป ดังในภาพท่ี 2.6 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  ข้อจํากัดด้านกําลังการผลิต 

แหล่งที่มา:  ฐิติศักดิ์ ยุทธนาเสวิน, 2549: 12. 

 

การวางแผนกําลังการผลิตแบบหยาบจะเกี่ยวข้องกับการคํานวณหากําลังการผลิตของ

เคร่ืองจักรและแรงงานที่ต้องการสําหรับการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่กําหนดไว้ในตารางการ

ผลิตหลัก ผลจากการคํานวณที่ได้นี้จะต้องนําไปเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตของเคร่ืองจักรและ

แรงงานที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอจะได้ดําเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น 

การทํางานล่วงเวลา การจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก หรืออาจจําเป็ นจะต้องมีการปรับแก้ไขตาราง 

การผลิตหลัก ท ั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความประหยัดและความพึงพอใจของลูกค้าด้วย นองจากนี้แผน

กําลังการผลิตแบบหยาบยังจะใช้ช่วยตรวจสอบว่า ตารางการผลิตหลักที่ทําไว้นั้นมีความเป็นไปได้

หรือไม่ ถ้าหากเป็นไปไม่ได้ (อาจเป็นเพราะกําลังการผลิตไม่เพียงพอ) ก็จะได้ทําการปรับปรุงและ

แก้ไขตารางการผลิตหลักก่อนที่จะนําไปปฏิบัติ ดังในภาพที่ 2.7 ตารางการผลิตหลักจะสิ้นสุ ดลง

เม่ือมีกําลังการผลิตอย่างเพียงพอ 
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ภาพที่ 2.7  การวางแผนกําลังการผลิตแบบหยาบ 

แหล่งที่มา:  ฐิติศักดิ์ ยุทธนาเสวิน, 2549: 12. 
 

ในบางสภาพแวดล้อมของการผลิต การจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกําลัง      

การผลิตอาจจะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน แต่ในบางสภาพแวดล้อมอาจจะต้องวางแผนไปท่ีละ

ข ั้นตอน หลังจากนั้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามตารางการผลิตหลัก ก็จะต้องทําการควบคุม

ลําดับความสําคัญของการทํางานและกําลังการผลิตให้เป็ นไปตามแผนด้วย ตลอดจนต้องติดตาม

สถานะของกิจกรรมการผลิตในโรงงานและจัดทํารายงานสถานะเหล่านั้นเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อ

ดําเนินการสั่งการให้การผลิตดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

2.3  การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

 
ในการบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management) คงไม่สามารถบอกได้ว่า ระบบการ

บริ หารวัสดุคงคลังระบบใดจะมีประสิทธิภาพมากท่ี สุ ด การพิจารณาเลือกระบบเข้ามาใช้        

ควรจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ รวมท ั้งประเภทของวัสดุคงคลัง ถึงแม้ว่า เ ป้ า ห ม าย

ของการบริ หารวัสดุคงคลังในแต่ละบริษัทจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งรักษาระดับ
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การให้บริการลูกค้าสูงสุด ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับการลงทุนในวัสดุคงคลังให้ต่ําท่ีสุด

ด้วย ในองค์กรที่ดําเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาระบบการบริหารวัสดุคงคลังจําเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมองวัสดุคงคลังเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการผลิตและดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้

เพราะว่ากิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมด้านการผลิตล้วนเกี่ยวข้องกับวัสดุคงคลังทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็ นด้าน

การจัดซื้อ/จัดหา การผลิต การจัดเก็บในคลัง และการจัดส่ง ด ัง น ั้นทั้งการบริหารการผลิตและการ

บริหารวัสดุคงคลังจึงมักถูกเรียกควบคู่กันไป     
 

ในปัจจุบันมีระบบการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลังที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 3 ระบบ 

คือ ระบบจุดสั่งใหม่ (Re-order Point) ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง (Material 

Requirements Planning: MRP) และระบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time: JIT) ท ั้ง  3 ระบบต่างมี

หลักการและแนวคิดในการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลังท่ีแตกต่างกัน แต่มีเป้ าหมายที่เหมือนกัน

คือ ลดวัสดุคงคลัง เพิ่มระดับการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ทั้ง 3 ระบบต่าง

มีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และในองค์กรเดียวกันมักจําเป็นจะต้องใช้หลาย ๆ

ระบบผสมผสานกัน ดังนั้นผู้บริหารต้องตัดสินใจเลือกระบบการบริหารวัสดุคงคลังให้เหมาะสมกับ

วัสดุคงคลังแต่ละประเภท ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ประกอบ

กับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาจกล่าวได้ว่าการบริหารการผลิตและวัสดุ

คงคลังท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเร่ืองให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน  
 

ระบบการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลังทั้ง 3 ระบบได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง     

จากแนวคิดในการดําเนินการแต่ละฝ่ ายอย่างอิสระมุ่งเน้นเป้ าหมายการทํางานของแต่ละฝ่ ายให้ดี

ที่สุด สู่การทํางานที่เน้นการประสานงานและการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งภายในและภายนอก

องค์กรเรียกว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  ด ัง น ั้นในการบริหาร

การผลิตและวัสดุคงคลังในยุคปัจจุบันจึงต้องเข้าใจถึงวิถีของการบริหารที่จะทําให้ได้รับประโยชน์

และความสําเร็จอย่างเต็มท่ี ซ่ึงอาจเรียกการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลังในยุคปัจจุบันว่า เป็ นการ

บริหารการผลิตและวัสดุคงคลังเชิงโซ่อุปทาน  
 

ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง หรื อ MRP ได้รับการพัฒนาขึ้นพร้อมกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบ MRP มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง 

เพียงพอกับปริมาณท่ีต้องการ และตรงตามเวลาที่ต้องการ การดําเนินการให้บรรลุตามเป้ าหมาย

ดังกล่าวนี้ จําเป็ นต้องมีการประสานงานภายในระบบเป็นอย่างดีระหว่างความต้องการของลูกค้า 

(Customers) ผู้ผลิต และผู้ส่งมอบ (Suppliers) โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสาน

และรวบรวมข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ มาทําการประมวลผลและจัดทําเป็นแผนความต้องการวัสดุ       

คงคลังแต่ละรายการ ผลลัพธ์จากระบบ MRP จะเป็นรายงานที่บอกให้ทราบว่าจะต้องทําการสั่งซื้อ
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หรื อสั่งผลิตวัสดุอะไร จํานวนเท่าไร และเม่ือไร แผนการสั่งวัสดุคงคลังท ั้งหมดจะต้องสอดคล้อง

กับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุขั้นสุดท้ายที่กําหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก ดังนั้นการทํางานของทุกฝ่าย 

จึงต้องพยายามยึดตามแผนความต้องการวัสดุคงคลังเ ป็ น ห ล ักและทํางานประสานให้เ ป็ น ที ม      

มากยิ่งขึ้น 

ระบบ MRP บางครั้งมักจะถูกเรียกว่าเป็นระบบผลัก (Push System) เน่ืองจากการผลิตจะ

เหมือนกับถูกผลักให้ทําการผลิต เริ่มจากวัตถุดิบหรื อชิ้นส่วนที่ไหลเข้ามาในโรงงานจากการสั่งซื้อ 

แล้วถูกส่งให้ทําการผลิตเป็นชิ้นส่วนและชิ้นส่วนประกอบย่อย จ า ก น ั้นส่งต่อไปเพื่อผลิตเป็ น

ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ในลําดับสุดท้าย โดยมีแผนความต้องการวัสดุคงคลังที่ได้จากระบบ 

MRP เป็นกลไกในการสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทําการผลิต และมีตารางการผลิตหลักเ ป็ น ต ัว

ขับเคล่ือนกลไกท่ีสําคัญ  

  

 2.3.1  ความหมายของการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
 

MRP หมายถึง กระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์

หรือวัสดุขั้นสุดท้ายของโรงงานที่กําหนดในตารางการผลิตหลัก ไปสู่ความต้องการชิ้นส่วน

ประกอบย่อย ชิ้นส่วนประกอบ  ชิ้นส่วน และวัตถุดิบ ทั้งชนิดและจํานวนให้เพียงพอและทันเวลา

กับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน อย่างไรก็ตามในการคํานวณ

ความต้องการวัสดุในระดับต่าง ๆ ของการผลิตได้อย่างถูกต้องและตรงเวลานั้น จําเป็ นต้องรู้ข้อมูล

เกี่ยวกับว ัสดุท่ีจําเป็ นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการ

ว ัสดุ (Bill of Materials: BOM) และแฟ้ มข้อมูลสถานะคงคลัง (Inventory Status Files)  
 

กล่าวโดยสรุปก็คือระบบ MRP เป็นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดทํา   

แผนความต้องการวัสดุคงคลัง มีองค์ประกอบของข้อมูลนําเข้าที่สําคัญ 3 รายการ คือ ตาราง        

การผลิตหลัก BOM และแฟ้ มข้อมูลสถานะคงคลัง แผนจากระบบ MRP จะให้สารสนเทศในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาท่ีควรออกใบสั่งว ัสดุและจํานวนการสั่งท่ีเหมาะสม 
 

ศัพท์ท่ีใช้ในระบบ MRP สามารถให้คําจํากัดความได้ดังนี้ 
 

1)  วัสดุใช้ร่วม (Common Item) หมายถึง วัสดุรายการใด ๆ ท่ีมีท่ีใช้มากกว่าหน่ึงท่ี

ในระบบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงอาจปรากฏอยู่ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์  
 

2)  รหัสระดับต่ํา (Low Level Code) หมายถึง ระดับต่ําสุดที่วัสดุรายการหน่ึงปรากฏ

อยู่ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ วัสดุหน่ึงรายการจะมีรหัสระดับต่ําเพียงรหัสเดียว กรณีท่ีเป็ นวัสดุใช้ร่วม

จะมีรหัสระดับต่ําเท่ากับระดับท่ีอยู่ต่ําสุดของมันภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท่ีมันปรากฏอยู่  
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3)  แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Materials File) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ

ของระบบ MRP ซ่ึ งจะแสดงรายการวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบ และชิ้นส่วนประกอบย่อย   

ท่ีใช้ในการทําเป็นวัสดุขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งแสดงปริมาณความต้องการของแต่ละวัสดุส่วนประกอบ 

(Component) ต่อวัสดุหลัก (Parent) ไว้ด้วย และถูกจัดโครงสร้างตามระดับที่สะท้อนถึงขั้นตอน   

การผลิต 
 

4)  วัสดุหลัก (Parent Items) หมายถึง วัสดุที่เป็นตัวถูกพ่ึงพาจากวัสดุอ่ื น ห รื อ เ ป็ น

วัสดุที่ต้องถูกสร้างขึ้นหรือประกอบขึ้นจากวัสดุอ่ืน วัสดุแต่ละรายการสามารถเป็นได้ทั้งวัสดุหลัก

และวัสดุส่วนประกอบ ยกเว้นว ัสดุข ั้นสุดท้ายเป็นได้เพียงวัสดุหลัก 
 

5)  วัสดุส่วนประกอบ (Components) เป็นคําที่ใช้อ้างถึงวัสดุที่มีความสัมพันธ์ท่ีอยู่

ในระดับต ่ํากว่า เป็ นว ัส ดุ ท่ี น ําไปทําเป็นวัสดุหลัก ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วน (วัสดุส่วนประกอบ) ท่ีนําไป

ทําเป็นผลิตภัณฑ์  
 

6)  อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถูกขับเคล่ือนความ

ต้องการจากวัสดุรายการอื่น ความต้องการของวัสดุที่เป็นอุปสงค์อิสระมักถูกขับเคลื่อนจากความ

ต้องการภายนอก และมักมีความไม่แน่นอน เช่น ความต้องการผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ความต้องการ

ชิ้นส่วนบริการเพื่อการซ่อม เป็นต้น วัสดุที่จัดว่าเป็นอุปสงค์อิสระได้แก่ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

ชิ้นส่วนบริการ และชิ้นส่วนเพื่อการทดสอบแบบทําลาย เป็นต้น  
 

7)  อุปสงค์ตาม (Dependent Demand) หมายถึง ความต้องการที่ถูกขับเคลื่อนจาก

ความต้องการของวัสดุอื่น ความต้องการที่เป็นอุปสงค์ตามถูกมองว่าควรได้มาจากการคํานวณ 

ไม่ใช่จากการพยากรณ์ วัสดุรายการหน่ึงอาจเป็นได้ทั้งอุปสงค์อิสระและอุปสงค์ตาม เช่น วัสดุที่

เป็นชิ้นส่วนบริการ (Service Parts)   
 

8)  ชิ้นส่วนบริการ (Service Parts) หมายถึง วัสดุท่ีมีความต้องการเสมือนเป็ นวัสดุ

ขั้นสุดท้ายซ่ึงถูกสั่งโดยศูนย์บริการเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ชิ้นส่วนบริการนี้เป็ นได้ทั้งอุปสงค์อิสระ

และอุปสงค์ตาม แต่ตามปกติแล้วจะเป็นอุปสงค์ตาม เน่ืองจากถูกใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของ   

ว ัสดุอ่ื น ๆ ท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 
 

9)  ความต้องการขั้นต้น (Gross Requirements) หมายถึง ยอดรวมความต้องการ

ทั้งหมดของวัสดุรายการใดรายการหน่ึ งในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึ งยังไม่ได้พิจารณาถึงวัสดุคงคลัง   

พร้อมใช้และวัสดุท่ีอยู่ระหว่างสั่งว่ามีมากน้อยเพียงใด 
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10)  วัสดุคงคลังพร้อมใช้ (Available Inventory) หมายถึง ปริมาณของวัสดุที่อยู่     

ในคลังหรืออยู่ระหว่างการสั่งท่ีไม่ติดเง่ือนไขการใช้ กล่าวคือ ไม่รวมวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัย 

(Safety Stock) หรื อปริมาณท่ีถูกจัดสรร (Allocated Quantity) เป็ นต ้น 
 

11)  ปริมาณท่ีถูกจัดสรร (Allocated Quantity) หมายถึง วัสดุใด ๆ ที่อยู่ในคลังหรือ 

ที่อยู่ระหว่างการสั่ง แต่ได้ถูกมอบให้กับใบสั่งที่ขอจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้

เบิกออกจากคลัง ดังนั้นวัสดุในปริมาณดังกล่าวจึงไม่สามารถจะนําไปใช้ได้ 
 

12)  วัสดุคงคลังคงเหลือ (Inventory on Hand) หมายถึง จํานวนของวัสดุท่ีมีอยู่       

ในคลังจริง ซ่ึงปริมาณดังกล่าวอาจจะมีวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยและปริมาณที่ถูกจัดสรร

รวมอยู่ด้วย แต่ไม่รวมวัสดุท่ีอยู่ระหว่างสั่ง (On Order) 
 

13)  ความต้องการสุทธิ (Net Requirements) หมายถึง ปริมาณความต้องการและ

ช่วงเวลาท่ีมีความต้องการของวัสดุรายการหน่ึง ซ่ึงจะต้องได้รับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตมาตอบสนอง 
 

14)  กําหนดการรับของ (Scheduled Receipt) หมายถึง วัสดุท่ีได้ทําการสั่งซื้อหรื อ 

สั่งผลิต แล้วอยู่ระหว่างการรอรับของท่ีจะมาส่งมอบตามเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้ในช่วงระยะเวลาของ

แผน 
 

15)  แผนรับของที่สั่ง (Plan Order Receipt) หมายถึง แผนท่ีกําหนดจํานวนของวัสดุ

แต่ละรายการที่ควรจะได้รับในแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผน การกําหนดแผนดังกล่าว

จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทุกด้านที่ได้กําหนดไว้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ขนาดรุ่นการสั่ง 

ความต้องการสุทธิ เป็นต้น 
 

16)  แผนการออกใบสั่ง (Plan Order Releases) คือ แผนท่ีกําหนดจํานวนของวัสดุ 

แต่ละรายการที่จะต้องทําการสั่งในแต่ละช่วงเวลาของระยะเวลาการวางแผน แผนการออกใบสั่ง

จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับแผนรับของท่ีสั่ง โดยต้องสั่งก่อนล่วงหน้าตามช่วงเวลานําเพื่อที่ให้

ได้รับของตามแผน 
 

17)  การตัดสินใจขนาดรุ่นการสั่ง (Lot Size Decision) เป็นการตัดสินใจว่า             

จะรวมกลุ่มความต้องการสุทธิที่คํานวณได้เป็นขนาดรุ่นการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตได้อย่างไร ตามปกติ

การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดรุ่นจะครอบคลุมทั้งขนาดและกําหนดเวลา 
 

ตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วย ว ัสดุหลัก ว ัสดุส่วนประกอบ วัสดุใช้ร่วม และ

รหัสระดับต่ําของวัสดุแต่ละรายการสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2.8 
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ภาพที่ 2.8   โครงสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วย วัสดุหลัก วัสดุส่วนประกอบ ว ัสดุใช้ร่วม  

      และรหัสระดับต่ําของวัสดุแต่ละรายการ 

แหล่งที่มา:  พิภพ ลลิตาภรณ์, 2552: 58. 

 

2.3.2  วัตถุประสงค์ของการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
 

  ระบบ MRP ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวางแผนการสั่งวัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้ง

ประเภทของวัสดุที่ต้องการ เวลาท่ีต้องการ และจํานวนที่ต้องการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บรรลุ

ความสําเร็จดังต่อไปนี้ 
 

1)   ลดระดับการถือครองวัสดุคงคลัง โดยเฉพาะในส่วนของงานระหว่างผลิต 

เน่ืองจากระบบ MRP พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสั่งวัสดุเม่ือต้องการในเวลาที่ต้องการ และด้วย

จํานวนที่ต้องการเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีวัสดุเหลือเก็บไว้มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงทําให้

สามารถลดระดับวัตถุดิบและระดับวัสดุคงคลังของงานระหว่างผลิตลงได้ 
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2)   ลดช่วงเวลานําในการส่งมอบ ระบบ MRP ทําให้แต่ละฝ่ ายและแต่ละขั้นตอน   

การผลิตมีการทํางานท่ีประสานกันมากขึ้น ทําให้การรอคอยในระหว่างขั้นตอนการผลิตเกิดขึ้นน้อย 

การผลิตให้แล้วเสร็จตามใบสั่งลูกค้าจึงทําได้รวดเร็วขึ้น 
 

3)   เพิ่มการส่งมอบให้กับลูกค้าตรงเวลามากขึ้น เน่ืองจากการจัดลําดับความสําคัญ 

ในการผลิตของระบบ MRP สอดคล้องกับวันกําหนดส่งมอบของลูกค้า และมีการประสานงาน   

การผลิตเป็นอย่างดี ทําให้กําหนดส่งมอบท่ีให้สัญญากับลูกค้าเป็นจริงมากขึ้น 
 

4)  ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรสูงขึ้น เน่ืองจากมีการประสานงานกันอย่างดี วัสดุที่

ต้องการเข้ามาที่เคร่ืองจักรตรงตามกําหนดมากขึ้น จึงทําให้เคร่ืองจักรสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่

โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรสูงขึ้น  
 

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรลุได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความรู้

ความสามารถ ความร่วมมือกันของทุกฝ่ าย และการสนับสนุนของผู้บริหารอย่างจริงจังและเต็มท่ี    
 

2.3.3  องค์ประกอบของการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
 

ในการทํางานภายใต้ระบบ MRP จะมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอยู่ 3 ส่วน คือ   

1)  ส่วนนําเข้าข้อมูล (Input)  

2)  ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ MRP (MRP Computer Program)    

3)  ส่วนผลลัพธ์จากระบบ MRP (Output)  
 

 
 

ภาพท่ี 2.9  องค์ประกอบของระบบMRP 
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ส่วนนําเข้าข้อมูลสู่ระบบ MRP ประกอบด้วยรายการชุดข้อมูลที่สําคัญ 3 ชุด คือ ชุดข้อมูล

ตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling: MPS)  แฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of 

Material File: B0M) และแฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลัง (Inventory Status File) ตารางการผลิตหลัก

จะทําหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวขับเคล่ือนระบบ MRP ทั้งหมด และจะกําหนดเป้ าหมายให้ระบบ MRP 

ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่บริษัทต้องการจะผลิต เพื่อท่ีระบบ MRP จะได้ทําการวางแผนการจัดหาวัสดุ

มาให้ได้ตามที่ต้องการ ส่วนแฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุและแฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลัง จะ

สนับสนุนสารสนเทศที่จําเป็นต่อการคํานวณความต้องการวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในตาราง

การผลิตหลัก 
 

ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ  MRP จะใช้ข้อมูลนําเข้าเหล่านี้มาทําการประมวลผล 

เพื่อคํานวณหาความต้องการสุทธิในแต่ละช่วงเวลาของวัสดุรายการต่าง ๆ ท่ีจะต้องไปดําเนินการ

จัดหามา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุสั่งซื้อหรือสั่งผลิต พร้อมทั้งกําหนดเวลาที่ควรออกใบสั่งและรับของ   

ของวัสดุแต่ละรายการ  
 

ส่วนผลลัพธ์จากระบบ MRP ประกอบด้วยรายงานแผนการปฏิบัติการด้านความต้องการ

วัสดุ ที่ฝ่ ายผลิตและฝ่ ายจัดซื้อจะต้องนําไปดําเนินการจัดหา เช่น กําหนดการที่ควรออกใบสั่งซื้อ

หรือสั่งผลิตสําหรับชิ้นส่วนประกอบย่อย ชิ้นส่วน และวัตถุดิบ เป็นต้น 
 

เพื่อให้เข้าใจกลไกการทํางานของระบบ MRP ได้ดียิ่งขึ้น จะแสดงรายละเอียดแต่ละ

องค์ประกอบของระบบ MRP ดังต่อไปนี้  
 

2.3.3.1  ส่วนนําเข้า   
 

1) ตารางการผลิตหลัก  - เ ป็ นตารางที่แสดงกําหนดการของรายการวัสดุที่

เป็นความต้องการอิสระ (Independent Demand) ซ่ึงได้แก่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัทที่จําหน่าย

ให้แก่ลูกค้า ซ่ึงอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตขายออกไปในลักษณะของ

ชิ้นส่วนบริการ ตารางการผลิตหลักจะกําหนดตารางการผลิตที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และ        

จะแสดงให้ทราบว่าต้องการจะผลิตอะไร จํานวนเท่าไร และเมื่อไร สําหรับตารางการผลิตหลัก       

อาจกําหนดขึ้นจากแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหน่ึงหรือหลายแหล่งดังต่อไปนี้ เช่น จากใบสั่งซื้อ

ของลูกค้า ซ่ึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ และมักจะกําหนดเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์

ที่แน่นอน หรื อจากการพยากรณ์ความต้องการซ่ึงคํานวณตามหลักการทางสถิติจากข้อมูลยอดขาย

ในอดีตและจากการวิจัยตลาด หรื อจากแผนการผลิตรวม (Aggregate Production Planning) ซ่ึ งจะ

กําหนดเป้ าหมายโดยรวมในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้เป็นขอบเขตในการกําหนดตารางการผลิต

หลัก  ดังภาพภาพท่ี 2.10 แสดงตัวอย่างตารางผลิตหลักของปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม แต่ละชนิด 
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ซ่ึงสร้างขึ้นจากแผนการผลิตรวมของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม รายเดือน      

ในแผนการผลิตรวมจะไม่ได้แสดงรายละเอียดว่า เ ป็ นปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม ชนิดใดชนิดหน่ึง

โดยเฉพาะ แต่จะแสดงเป็นแผนในภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อนํามาจัดทําเป็นตารางการ

ผลิตหลักจะแสดงเป็ นกําหนดการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม แต่ละชนิดอย่าง

ชัดเจน พร้อมทั้งปริมาณที่จะทําการผลิตอย่างแน่นอน ซ่ึงจะแสดงกําหนดการเป็นช่วงเวลาที่

ละเอียดกว่าแต่จะเป็นเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จากภาพท่ี 2.10 จะแสดงตารางการผลิต

หลักเป็นรายสัปดาห์ ผลรวมของการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม ท ั้ง  3 ชนิด ในแต่ละ

สัปดาห์ตลอด 4 สัปดาห์แรกเท่ากับแผนการผลิตรวมที่กําหนดไว้ในเดือนนั้น คือ 900 ลัง และใน

ทํานองเดียวกันสําหรับตารางการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบ 18 กรัม ท ั้ง 3 ชนิด 

ตลอด 4 สัปดาห์ท่ี 2 ก็จะเท่ากับแผนการผลิตรวมเดือนท่ี 2 คือ 950 ลัง 

 
  

 

 

ภาพที่ 2.10  ตัวอย่างแผนการผลิตรวมและตารางการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์ 

 

ในการพัฒนาตารางการผลิตหลัก ผู้จัดตารางการผลิตหลักจะต้องมีความ

มั่นใจว่าตารางการผลิตหลักท่ีกําหนดขึ้นสามารถทําให้สําเร็จได้ ซ่ึ งจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ

และกําลังการผลิต และสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2) แ ฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (BOM) - แ ฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุหรือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าแฟ้ มโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Structure Files) จะบรรจุสารสนเทศท่ีเป็ น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างสมบูรณ์ และจะบรรจุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ทุก

ชนิดของบริษัท รายละเอียดภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์จะแสดงให้ทราบถึงรายการวัสดุทุก ๆ 

รายการ พร้อมทั้งปริมาณความต้องการวัสดุแต่ละรายการที่จ ํา เ ป็ น ต่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

สําเร็จรูปจํานวนหน่ึงหน่วย นอกจากนั้นรายการวัสดุดังกล่าวที่ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้ มข้อมูลบัญชี

รายการวัสดุจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัสดุแต่ละรายการตามลําดับขั้นในการผลิตเ ป็น

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป นับตั้งแต่วัตถุดิบ (Raw Materials) ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบย่อย 

(Subassemblies) และชิ้นส่วนประกอบ (Assemblies)  ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะต้องมีหน่ึ ง

โครงสร้างผลิตภัณฑ์หรือหน่ึงบัญชีรายการวัสดุ ดังตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในภาพท่ี 2.11 ซ่ึ งมี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  

 

 
ภาพที่ 2.11  ตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 

แหล่งที่มา:  พิภพ ลลิตาภรณ์, 2552: 62. 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจํานวนท่ีใช้ต่อผลิตภัณฑ์หลัก 1 หน่วย หากไม่ระบุจะหมายถึง  

     จํานวนท่ีใช้ 1 หน่วยต่อวัสดุหลัก 1 หน่วย 
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ผลิตภัณฑ์ X จํานวน 1 หน่วย ทําขึ้นจาก วัสดุ A (ชิ้นส่วนประกอบ) จํานวน 

1 หน่วย ว ัสดุ B (ชิ้นส่วน) จํานวน 2 หน่วย และว ัสดุ C (ชิ้นส่วนประกอบ) จํานวน 3 หน่วย   

วัสดุ A หน่ึงหน่วย ทําขึ้นจาก วัสดุ D (ชิ้นส่วนประกอบย่อย) จํานวน 1 

หน่วย และว ัสดุ E (ชิ้นส่วน) จํานวน 4 หน่วย 

วัสดุ C หน่ึ งหน่วย ทําขึ้นจาก วัสดุ F (ชิ้นส่วน) จํานวน 2 หน่วย วัสดุ G 

(ชิ้นส่วน) จํานวน 5 หน่วย และว ัสดุ H (วัตถุดิบ) จํานวน 4 หน่วย 

ว ัสดุ D หน่ึงหน่วย ทําขึ้นจาก วัสดุ I (วัตถุดิบ) จํานวน 2 หน่วย และวัสดุ H 

(วัตถุดิบ) จํานวน 3 หน่วย 
  

ในการประมวลผลเพื่อคํานวณหาจํานวนวัสดุแต่ละรายการที่ต้องการใช้ใน

แต่ละช่วงเวลาของระบบ MRP โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคํานวณตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์  

โดยเริ่มจากระดับบนสุดก่อน คือระดับ 0 และจะคํานวณไล่ระดับลงมาเร่ือย ๆ ตามระดับ หากมีวัสดุ

ในระดับเดียวกันหลายรายการ ก็จะคํานวณความต้องการของวัสดุทุก ๆ รายการท่ีอยู่ในระดับ

เดียวกันนั้นจนหมดก่อน หลังจากนั้นจึงไล่ลงไปในระดับถัดไป อย่างไรก็ตามในบางโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์อาจมีวัสดุรายการเดียวกันถูกนําไปใช้หรือนําไปผลิตเป็นวัสดุรายการอ่ืนหลายรายการ ซ่ึง

อาจอยู่ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือต่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์กัน และอาจจะอยู่ต่างระดับ   

กันด้วย การคํานวณความต้องการวัสดุดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะมีความยุ่งยาก และอาจเกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย เพราะต้องคํานวณความต้องการวัสดุรายการดังกล่าวซํ้ากันหลาย ๆ ระดับ ดังนั้น

เพื่อให้การคํานวณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย รวดเร็ว และมีความถูกต้อง จึงควรปรับ

โครงสร้างระดับของรายการวัสดุเสี ยใหม่ โดยให้วัสดุแต่ละรายการมีโครงสร้างของระดับอยู่ใน

ระดับต่ําสุดที่รายการวัสดุนั้นปรากฏอ ย ู่  ด ัง น ั้นวัสดุรายการเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์ ก็จะมีระดับเดียวกันและถูกจัดลําดับในการคํานวณความต้องการตามระดับต่ําสุดที่

กําหนดให้ใหม่ เราเรียกการให้ระดับวัสดุดังกล่าวนี้ว่า รหัสระดับต่ําสุด (Lowest level Code) และ

เรียกวัสดุที่ถูกนําไปใช้ทําวัสดุอ่ืน ๆ ต ั้ง แ ต่ 2 รายการขึ้นไปว่าเป็นวัสดุใช้ร่วม (Common Item)  ดัง

ภาพท่ี 2.12 ท่ีแสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีจัดตามระดับต่ําสุดเมื่อเทียบกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใน

ภาพท่ี 2.11 
 

จากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในภาพท่ี 2.11 จะเห็นว่า รายการวัสดุ H เ ป็ น ว ัส ดุ

ใช้ร่วม คือถูกนําไปใช้ทําวัสดุ D และ C ซ่ึงเมื่อพิจารณาระดับตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในภาพท่ี 

2.11 วัสดุ H ที่นําไปใช้ทําวัสดุ C จะอยู่ในระดับท่ี 2 ส่วนที่นําไปใช้ทําวัสดุ D จะอยู่ในระดับท่ี 3 

ด ัง น ั้นเมื่อพิจารณาตามระดับต่ําสุด วัสดุ H ควรถูกจัดให้อยู่ในระดับท่ี  3 ดังภาพท่ี 2.12 ซ่ึ งระบบ 
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MRP ก็จะจัดลําดับการคํานวณความต้องการวัสดุ H ให้อยู่ในระดับท่ี 3 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์

ภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ยังคงมีความหมายดังเดิมซ่ึ งไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลงไปด้วย  
 

ในการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง แ ฟ้ ม ข ้ อ ม ู ลบัญชีรายการวัสดุหรือ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของระบบ MRP ดังน ั้นเม่ือ

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แ ฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการ

วัสดุจึงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันเวลากับท่ีต้องการใช้ 

รวมทั้งต้องประสานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทราบอย่างรวดเร็ว ความผิดพลาดของแฟ้ มข้อมูลบัญชี

รายการวัสดุจะเป็นอุปสรรคกีดขวางท่ีสําคัญต่อความสําเร็จของการนําระบบ MRP ไปประยุกต์ใช้ 

 

 

 

ภาพที่ 2.12  โครงสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีจัดตามระดับต่ําสุดของวัสดุ 

 แหล่งที่มา:  พิภพ ลลิตาภรณ์, 2552: 64. 

 
3) แฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลัง (Inventory Status Files) เป็นแฟ้ มข้อมูล

คอมพิวเตอร์ที่บันทึกรายการวัสดุแต่ละรายการที่คงคลังไว้อย่างสมบูรณ์ ความถูกต้องและทันสมัย

ของข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลังนับว่ามีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิผล

ของการดําเนินงานระบบ MRP และปัจจัยสําคัญที่ทําให้แฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลังมีความ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามเวลาจริ ง (Real-time) อยู่ตลอดเวลา คือ การมีระบบการบันทึกการ

เคล่ือนไหวของวัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ไม่ว่าจะ

เป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเบิ กหรื อรับเข้าวัสดุคงคลัง       

การค้างรับหรือค้างจ่าย แผนการสั่ง (Planed Order Releases) แผนการออกใบสั่ง (Planed Orders) 
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การยกเลิกใบสั่ง (Canceled Orders) ความสูญเสียที่เกิดจากของเสีย การเกิดความผิดพลาดของ

รายการชิ้นส่วน เป็นต้น ระบบการบันทึกการเคล่ือนไหวจะนําไปสู่การปรับปรุงข้อมูลสถานะวัสดุ

คงคลังของวัสดุแต่ละรายการให้ถูกต้องและทันสมัยตามเวลาจริงอยู่เสมอ  
 

วัสดุแต่ละรายการไม่ว่าจะถูกนําไปใช้กี่ระดับในหน่ึงผลิตภัณฑ์หรือใน

หลายผลิตภัณฑ์จะมีเพียง 1 รายการบันทึกข้อมูล (Record) เท่านั้น การบันทึกข้อมูลสถานะวัสดุ   

คงคลังจะครอบคลุมถึงวัสดุคงคลังคงเหลือ (Inventory on Hand) วัสดุระหว่างการสั่ง (Materials on 

Order) วัสดุคงคลังพร้อมใช้ (Available Inventory) และใบสั่งลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแล

ให ้เป็ นปั จจุบันด้วยระบบการบันทึกการเคล่ือนไหวซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
 

ข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลังท่ีจําเป็นต่อการประมวลผลในระบบ 

MRP สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาและกลุ่มที่ค่อนข้างคงท่ี

หรื อกลุ่มที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง สําหรับกลุ่มแรกได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ส่วน    

อีกกลุ่มหน่ึง ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการวางแผนในระบบ MRP ปัจจัย

เหล่านี้ได้แก่ ขนาดรุ่นการสั่ง (Lot sizes) ช่วงเวลานํา (Lead Times) ระดับสต็อกเผื่อความปลอดภัย 

(Safety Stock Level) อัตราของเสีย (Scrap Rates) และอัตราผลได้ (Yield)  
 

สําหรับชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบย่อย หรื อชิ้นส่วนประกอบ บางรายการที่

ได้รับการจัดการเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็ น

ชิ้นส่วนทดแทน (Replacement Parts) หรือชิ้นส่วนบริการลูกค้า (Service Parts) ว ัสดุเหล่านี้      

ส่วนหน่ึงอาจจะไม่ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของตารางการผลิตหลัก ท ั้ง นี้เ พ ร า ะ ว่าวัสดุ เหล่านี้     

ได้ถูกสั่งซื้อจากผู้ส่งมอบ (Suppliers) และจัดส่งโดยตรงเข้าสู่คลังเพื่อรองรับความต้องการ         

ของลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือวัสดุเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปทําการผลิต ด ั ง น ั้นว ัส ดุ เห ล่า นี้         

จึงไม่ได้ถูกนําไปรวมเข้าในตารางการผลิตหลัก ด้วยเหตุนี้ใบสั่งหรือค่าพยากรณ์การสั่งของวัสดุ

เหล่านี้จึงถูกป้ อนโดยตรงเข้าสู่แฟ้ มข้อมูลสถานะว ัสดุคงคลังกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบ MRP  
 

อย่างไรก็ตามสําหรับชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบย่อย หรื อชิ้นส่วนประกอบ 

บางรายการที่จัดเป็นชิ้นส่วนทดแทนหรื อชิ้นส่วนบริการลูกค้า ที่บริษัททําการผลิตขึ้นเองเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัสดุเหล่านี้จะถูกจัดการเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและ

นําไปบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของตารางการผลิตหลัก ก่อนป้ อนต่อเข้าสู่ระบบ MRP ด ัง น ั้นใบสั่งหรื อ

ค่าพยากรณ์การสั่งของวัสดุเหล่านี้จะถูกป้ อนเข้าสู่ตารางการผลิตหลักก่อน แล้วประมวลผลตาม

ระบบ MRP ต่อไป 
 

จะสังเกตเห็นได้ว่า รายการวัสดุท่ีเป็นชิ้นส่วนทดแทนหรือชิ้นส่วนบริการนี้

จะมี 2 สถานะ กล่าวคือ ในสถานะหน่ึงเป็นวัสดุส่วนประกอบ (Component) ของผลิตภัณฑ์
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สําเร็จรูป และในอีกสถานะหน่ึงถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ส่วนวิธีการจัดการกับวัสดุ

ดังกล่าวภายใต้ระบบ MRP ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัสดุดังกล่าวนั้น  
 

จากชุดข้อมูลนําเข้าสู่ระบบ MRP ท ั้ง  3 ชุด ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ความถูกต้องเป็ นปัจจุบันและความเช่ือถือได้ของสารสนเทศในแฟ้ มข้อมูลทั้งสาม จะเป็นปัจจัยที่

สําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินการตามระบบ MRP  ด ัง น ั้นเพื่อทําให้ระบบ MRP สามารถเ ป็ น

เคร่ืองมือที่ให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารการผลิตและวัสดุคงคลังแก่ผู้บริหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะต้องสร้างความตระหนักในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและ

เป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของแฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุจะต้องได้รับการดูแล 

ปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกับแบบที่ทางฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการผลิตได้ออกแบบหรือปรับปรุงไว้ 

และจะต้องทันกับเวลาที่ต้องการใช้ สําหรับสารสนเทศในส่วนของตารางการผลิตหลัก                   

ก็เช่นเดียวกัน มีความผันแปรของตัวเลขท่ีระบุในตารางการผลิตหลักเกิดขึ้นตลอดเวลา ท ํา ใ ห ้ เ ป็ น

อุปสรรคต่อการดําเนินการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ ายบริหารของบริษัทจะต้องพยายามหาทาง

ลดความผันแปรของตัวเลขท่ีระบุในตารางการผลิตหลักลง ซ่ึงจะส่งผลให้สถานการณ์ของการผลิต

สามารถดําเนินไปได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการจริงมากท่ีสุด  
 

2.3.3.2  ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ MRP   
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ MRP จะปฏิบัติการวางแผนความต้องการวัสดุโดย

อาศัยแฟ้ มข้อมูลสถานะวัสดุคงคลัง ตารางการผลิตหลัก และแฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ มีวิธีการ

ดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

1)  ข ั้น แรกเริ่มจากตารางการผลิตหลัก ซ่ึงจะพิจารณาถึงจํานวนรายการวัสดุ

ขั้นสุดท้าย (End Items) ท่ีต้องการในแต่ละช่วงเวลา 
 

2)   พิจารณารายการชิ้นส่วนบริการหรือชิ้นส่วนทดแทนที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่

ในตารางการผลิตหลักแต่สรุปได้ว่าลูกค้ามีความต้องการ วัสดุดังกล่าวจะต้องนํามารวมเป็ นรายการ

วัสดุขั้นสุดท้าย 
  

3)   วัสดุในตารางการผลิตหลักและชิ้นส่วนบริ การจะถูกนํามากระจายไปสู่

ความต้องการขั้นต้น (Gross Requirements) สําหรับวัสดุทุก ๆ รายการตามช่วงเวลาต่าง ๆ             

ในอนาคต ซ่ึ งการคํานวณหาจํานวนความต้องการวัสดุรายการต่าง ๆ จะคํานวณผ่านแ ฟ้ ม ข ้ อ ม ู ล

บัญชีรายการวัสดุ 
 

4) ความต้องการวัสดุขั้นต้นจะถูกปรับให้เป็นความต้องการสุทธิ (Net 

Requirement) สําหรับการสั่ง ซ่ึ งจะพิจารณาถึงปริมาณวัสดุคงคลังคงเหลือ (Inventory On Hand) 
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และท่ีอยู่ระหว่างสั่ง (On Order) ในแต่ละช่วงเวลา โดยการเรียกใช้ข้อมูล ผ่า น แ ฟ้มข้อมูลสถานะ

วัสดุคงคลัง สําหรับความต้องการสุทธิของวัสดุคงคลังแต่ละชนิดตามช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถ

คํานวณได้ดังนี้ 
 

 

           ความต้องการสุทธิ       =   ความต้องการขั้นต้น – ว ัสดุคงคลังพร้อมใช้                                    

เม่ือ   

           วัสดุคงคลังพร้อมใช้   =   ว ัสดุคงคลังคงเหลือ + วัสดุระหว่างสั่ง – วัสดุคงคลังสํารอง 

                                               เพ่ือความปลอดภัย – ว ัสดุคงคลังจัดสรร   

หรื อ 

          ความต้องการสุทธิ      =   ความต้องการขั้นต้น – [ว ัสดุคงคลังคงเหลือ + วัสดุระหว่างสั่ง  

                                                   – วัสดุคงคลังสํารองเพ่ือความปลอดภัย – ว ัสดุคงคลังท่ีจัดสรร]        

 

ถ้าค่าความต้องการสุทธิท่ีคํานวณได้มีค่ามากกว่าศูนย์ จะต้องมีการออกใบสั่งสําหรับ

วัสดุรายการนั้น แต่ถ้าผลการคํานวณมีค่าไม่มากกว่าศูนย์ แสดงว่ามีจํานวนวัสดุเพียงพอกับช่วงเวลา

ที่มีความต้องการ และวัสดุคงเหลือในช่วงเวลานั้นจะถูกยกไปเป็นวัสดุคงคลังคงเหลือสําหรับ

ช่วงเวลาถัดไป 

5) เมื่อมีความจําเป็นจะต้องทําการสั่ง ใบสั่งจะถูกทําการสั่งล่วงหน้าตาม

ช่วงเวลานําท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงอาจจะเป็นช่วงเวลานําของการผลิตหรือช่วงเวลานําของผู้ส่งมอบ  
 

2.3.3.3  ส่วนผลลัพธ์จากระบบ MRP 
 

ผลลัพธ์จากระบบ MRP จะออกมาในรูปของรายงานต่าง ๆ ที่เป็นตารางกําหนดการ

ในการจัดหาวัสดุแต่ละรายการในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตารางการผลิตหลัก

ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงมักจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ตารางดังกล่าวนี้จะเป็นสารสนเทศ

ท่ีช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการดําเนินงานด้านการจัดการวัสดุคงคลังของบริษัท รายงาน

ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ รายงานขั้นต้นและรายงานขั้นท่ี 2 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

รายงานขั้นต้น

 

 - เป็นรายงานหลักและเป็นรายงานตามปกติที่ใช้ในการควบคุมการ

บริหารการผลิตและวัสดุคงคลัง รายงานเหล่านี้ประกอบด้วย 

1)  แผนการสั่งซื้อหรื อสั่งผลิต (Planed Order) เป็นแผนที่กําหนดปริมาณ

และเวลาในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุแต่ละรายการ แผนดังกล่าวนี้จะถูกใช้โดยฝ่ ายจัดซื้อ เพื่อออก

ใบสั่งซื้อไปยังผู้ส่งมอบ (Supplier) เพื่อสั่งผลิตชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบย่อย และชิ้นส่วนประกอบ
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จากฝ่ ายผลิตที่อยู่ต้นนํ้า (Upstream Production Department) แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตนี้จะทํา

หน้าท่ีเป็นตัวชี้นําสําหรับการผลิตในอนาคตทั้งจากฝ่ ายผู้ส่งมอบและจากฝ่ ายผลิตภายในบริษัท 
 

2)  ใบสั่งซื้อหรื อสั่งผลิต เป็นเสมือนคําสั่งให้มีการออกใบสั่งซื้อหรือสั่ง

ผลิตวัสดุต่าง ๆ ตามแผนการสั่งท่ีได้วางเอาไว้ 
 

3)  การเปลี่ยนแปลงแผนการสั่งซื้อหรื อสั่งผลิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

รายการในแผนที่ได้กําหนดเอาไว้ รวมไปถึงการปรับเปล่ียนรายการจากใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตท่ี ได้

ออกไปแล้วก่อนหน้า เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสั่ง การเปลี่ยนแปลงวันกําหนดส่งมอบ   

การชะลอใบสั่งงานไว้หรือการยกเลิกใบสั่งงาน ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากมีการจัดตารางการผลิต

หลักใหม่ (Rescheduling) ซ่ึ งมีการยกเลิกหรือชะลองานในตารางการผลิตหลัก 
 

4)  ข้อมูลสถานะวัสดุคงคลัง 
 

รายงานขั้นที่ 2

 

 เป็นรายงานที่ทําขึ้นเป็นพิเศษ มิใช่เป็นรายงานประจํา ส่วนใหญ่จะ

ทําขึ้นเมื่อต้องการแก้ไขปัญหา หรื อเป็ นความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจแก้ไข

ปัญหาหรือปรับปรุ งผลการดําเนินงาน รายงานในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

1)   รายงานผลการดําเนินงานเพื่อการควบคุม เป็ นรายงานที่จัดทําขึ้นเพ่ื อชี้

ให้ผู้บริหารมองเห็นว่าระบบสามารถดําเนินงานได้ดีเพียงไร รายงานดังกล่าว ได้แก่ อัตราหมุนเวียน

สินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) เปอร์เซ็นต์การส่งมอบท่ีได้ตามข้อตกลง ความคาดเคลื่อน

ระหว่างช่วงเวลานําตามแผนและช่วงเวลานําที่ทําได้จริง เปอร์เซ็นต์การดําเนินการผลิตที่เป็น       

ไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน อัตราการขาดสต็อก อัตราการเติมเต็มตามใบสั่ง รายงาน      

การเคล่ือนไหวของวัสดุคงคลัง รวมทั้งต้นทุนตามแผนและต้นทุนท่ีใช้จริง เป็นต้น  
 

2)   รายงานเพื่อการวางแผน เป็ นรายงานที่ถูกนํามาใช้สําหรับกิจกรรมการ

วางแผนวัสดุคงคลังในอนาคต รายงานเหล่านี้จะถูกใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการวางแผน เช่น รายงาน

การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต รายงานสัญญาการสั่งซื้อ รายงานการสอบกลับแหล่ง       

ความต้องการ และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจําเป็ นสําหรับการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในระยะยาว 
 

 3)  รายงานปัญหาพิเศษ เป็ นการรายงานถึงปัญหาสําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินการของระบบ เช่น การล่าช้ามากกว่าปกติในการส่งมอบชิ้นส่วน การเสียหายของ

ชิ้นส่วนในระหว่างการผลิตมากกว่าปกติ การเสียหายของเคร่ืองจักรหลักของโรงงาน ความล้าสมัย

ของข่าวสารข้อมูลการผลิตและวัสดุคงคลัง รายงานเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่จาก

ผู้บริหาร เพื่อทําให้ปริมาณของวัสดุคงคลังในแต่ละช่วงเวลามีความถูกต้อง 

 



 

 

45 

2.4  การจัดการสินค้าคงคลัง 

 

2.4.1  ความหมายของสินค้าคงคลัง 
 

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง ว ัสดุหรือสินค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ดําเนินงาน อาจเป็นการดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย หรือดําเนินงานอ่ืน ๆ สินค้าคงคลังแบ่งได้

เป็ น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 
 

1)  สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปวัตถุดิบ (Raw Material Inventory) เป็นวัตถุดิบที่ใช้

ป้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรื อการสร้ างเ ป็ นผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบนั้นนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ     

อย่างหน่ึงของการผลิตที่จะต้องมีการวางแผนสํารองไว้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับตารางเวลา

การผลิตเพื่อรอการแปลงสภาพเป็ นสินค้าสําเร็จรูป สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปวัตถุดิบ เช่น แป้ ง ไข่ไก่ 

น ํ้า ต าล เป็ นต ้น 
 

2)  สินค้าคงคลังท่ีอยู่ในรูปของสินค้าระหว่างการผลิต (Work–in-process Inventory) 

คือชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยท่ีจะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยท่ียังผ่านกระบวนการ

ผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน เช่น เหล็กท่ีขึ้นรูปเป็ นกระป๋ อง สับปะรดท่ีหั่นเป็นชิ้น เป็ นต ้น 
 

3)  สินค้าคงคลังที่อยู่ในรูปของสินค้าสําเร็จรูป (Finished Goods Inventory) คือ

สินค้าที่ผ่านปัจจัยการผลิตทุกกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่จะขายให้ลูกค้าได้ เช่น สับปะรด

กระป่ อง ยางรถยนต์ เป็นต้น 

4)  สินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างการกระจายสินค้า (Distribution  Inventory) คือสินค้า

คงคลังที่อยู่ในกระบวนการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า ซ่ึงอาจจะเป็ นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

หรือโรงงานท่ีจะเอาสินค้าคงคลังนั้นไปแปรรูปต่อได้  
 

5)  สินค้าคงคลังสําหรับการซ่อมบํารุง (Maintenance and Repair Operation 

Inventory) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เคร่ืองจักรที่สํารองไว้เผื่อเปลี่ยน เมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือ

หมดอายุการใช้งาน เช่น นํ้ามันเคร่ือง สายพาน น็อต สกรู เป็นต้น 

 

   2.4.2  ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
 

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง คือเหตุผลท่ีทําให้ต้องมีสินค้าคงคลัง ซ่ึงมีหลายประการดังนี้ 
 

1)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา ท ั้ง ใ นและ

นอกฤดูกาล ซ่ึ งต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้าเพื่อความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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2) ทําให้ธุรกิจได้ส่วนลดจากการจัดซื้อปริมาณมากต่อครั้ง และป้ องกันการ

เปล่ียนแปลงของราคา หรื อผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้ อเม่ือสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น 
 

3)  ป้ อ ง กันสิ นค้าขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้าหรือได้รับ   

คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกะทันหัน 
 

4)  ทําให้กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการต่อเนื่องได้อย่างราบร่ืน ไม่มีการ

หยุดชะงักเน่ืองจากสินค้าขาดมือจนเกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต ซ่ึงจะทําให้คนงาน

ว่างงาน เคร่ืองจักรถูกปิ ด หรื อผลิตไม่ทันตามคําสั่งซื้อของลูกค้า 

 

         2.4.3  ต้นทุนของสินค้าคงคลัง 
 

ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาระดับ

การให้บริการ จะมีต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) สามารถ

แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 

1)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สินค้าคงคลังที่ต้องการ ซ่ึงจะแปรตามจํานวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสิ นค้า       

คงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงท่ี แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อ

บ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อได้แก่ ค่าเอกสารใบสั่งซื้อ ค่าจ้าง

พนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียม

การนําของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน เป็นต้น  
 

2)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิต (Setup Cost) เป็ นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการสั่งผลิต

ใหม่ซ่ึ งเกิดจากการท่ีเคร่ืองจักรจะต้องเปล่ียนการทํางานหน่ึงไปทํางานอีกอย่างหน่ึง นั่นคือ เกิดการ

ว่างงานชั่วคราว สินค้าคงคลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการผลิตท่ีจะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตนี้

จะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิตเป็ นล็อตใหญ่มีการตั้งเคร่ืองใหม่นาน ๆ ครั้ง ค่าใช้จ่าย

ในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะต่ํา แต่ยอดสะสมของสินค้าคงคลังจะสูง ถ้าผลิตเป็ นล็อตเล็กมีการตั้งเคร่ือง

ใหม่บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเคร่ืองใหม่ก็จะสูง แต่สินค้าคงคลังจะมีระดับต่ําลงและสามารถส่ง

มอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น 
 

3)   ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Holding Cost) เป็ นค่าใช้จ่ายจากการมี

สินค้าคงคลังและการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซ่ึงจะแปรตามปริมาณ

สินค้าคงคลังท่ีเก็บและระยะเวลาท่ีเก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ เงินทุน

ที่จมอยู่กับสินค้าคงคลัง ซ่ึงคือค่าดอกเบี้ยถ้าเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืม หรือเป็นค่าเสียโอกาสถ้า

เงินทุนนั้นเป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้ าเพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่
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ชํารุดเสียหายหรือหมดอายุเส่ือมสภาพจากการเก็บนานเกินไป ค่าภาษีและการประกันภัย ค่าจ้างยาม

และพนักงานประจําคลังสินค้า เป็ นต ้น 
 

4)   ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost หรื อ Stock out Cost) เ ป็ น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ทําให้ลูกค้ายกเลิก 

คําสั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียช่ือเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงัก เกิดการว่างงานของ

เคร่ืองจักรและคนงาน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังท่ีถือไว้ นั่นคือถ้าถือ

สินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่จะเกิดการ  

ขาดแคลนได้มากกว่า และค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลนนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการขาดแคลน

รวมทั้งระยะเวลาที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วย ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลนได้แก่ คําสั่งซื้อ

ของล็อตพิเศษทางอากาศเพื่อนํามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเน่ืองจากสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า ค่าเสีย

โอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเสียค่าความนิยม เป็ นต ้น 
 

ในบรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังต่าง ๆ เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะสูงขึ้น

ถ้ามีระดับสินค้าคงคลังสูง และจะต่ําลงถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่ํา แต่สําหรับค่าใช้จ่าย ในการสั่งซื้อ 

ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากสินค้าขาดแคลน และค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตใหม่ จะมีลักษณะตรงกันข้าม คือ  

จะสูงขึ้นถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่ํา และจะต่ําลงถ้ามีระดับสินค้าคงคลังสูง ดังนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

สินค้าคงคลังท่ีต่ําสุดจะอยู่ท่ีระดับค่าใช้จ่ายทุกตัวรวมกันแล้วต่ําสุด  

 

2.4.4  วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
 

แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังนั้น บริษัทหรือองค์กรต้องตอบคําถามใน 2 ประเด็นหลัก

คือ ต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจํานวนเท่าไหร่ (How much) และเมื่อไหร่ที่จะต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

(When) เพื่อท่ีจะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ 
 

1)  เพื่อตอบสนองและรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้า ให้สามารถมีสินค้าคงคลัง

บริการลูกค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ  
 

2)  เพื่อควบคุมต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือ

สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ําท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

 

2.4.5  ปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด  
 

วิธีการปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) เ ป็ น ร ะ บ บสินค้า

คงคลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน และเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์รูปแบบ        
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การบริหารสินค้าคงคลังทุกรูปแบบ ถูกนําเสนอโดย Harris ใ น ปี  ค.ศ.1915 วิธีการปริ มาณการสั่งซื้อ

แบบประหยัดใช้กับสินค้าคงคลังที่มีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการของสินค้าคงคลังตัวอ่ืน จึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการอย่างเป็นเอกเทศด้วยวิธีการ

พยากรณ์อุปสงค์ของลูกค้าโดยตรง เช่น การวางแผนผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษัทรถยนต์จะ

พยากรณ์อุปสงค์จากจํานวนครอบครัวขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีรายได้รวมเกินกว่า 50,000 บาทต่อ

เดือน เป็ นต ้น 

 ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ําสุดเป็นหลัก

เพื่อกําหนดระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งท่ีเรียกว่าขนาดการสั่งซื้อท่ี ประหย ัด ซ่ึ ง EOQ จะสามารถ

นําไปใช้ได้ภายใต้สมมติฐานท่ีกําหนดเป็นขอบเขตไว้ว่า 
 

1)  ระบบการวิเคราะห์ของสินค้าจะแยกกันตามแต่ละรายการ 

2)  ความต้องการสินค้ามีการกระจายแบบคงท่ี (Uniform) และคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น     

(Deterministic) มีสัญลักษณ์คือ D ซ่ึงอาจจะมีหน่วยเป็ นชิ้นต่อว ัน สัปดาห์ เดือน หรื อปี  และตัวแปร

อ่ืน ๆ ในระบบต้องมีหน่วยเวลาเดียวกัน   

3)  ไม่อนุญาตให้มีสินค้าขาดแคลน 

4)  ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าและต้นทุนการสั่งซื้อต่อ ค ร ั้งคงท่ี 

5)  ราคาสินค้าท่ีสั่งซื้อคงท่ี 

6)  ระยะเวลาในการดําเนินงานจะดําเนินไปเร่ือย ๆ 

7)  ไม่มีระยะเวลาในการรอคอยระหว่างการสั่งซื้อ 

8)  สินค้าทั้งหมดท่ีสั่งซื้อจะได้รับครบทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 
 

ภาพที่ 2.13  การสั่งซื้อแบบประหยัด 
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จากภาพท่ี 2.13 รูปแบบการสั่งซื้อแบบประหยัดจะมีลักษณะเ ป็ นวัฏจักร (Cycle) คือ สั่งซื้อ

สินค้าด้วยปริมาณคงที่ (Q) ปริมาณสินค้าลดลงด้วยอัตราความต้องการคงที่ (D) ด้วยระยะเวลา

เท่ากับ (T) เมื่อปริมาณสินค้าคงเหลือเท่ากับศูนย์ จะสั่งซื้อและรับสินค้าทันทีด้วยปริมาณ (Q)   

สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบท่ีจะสั่งซื้อ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 
 

Q = ปริมาณการสั่งซื้อ (หน่วย) และ Q* = ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (หน่วย)  

C = ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)  

i   = ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง  

       เพื่อให้สะดวกในการเข้าใจ คิดเป็น % ของราคาสินค้าต่อปี 

h = iC = ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังทั้งหมดต่อปี  

A = ต้นทุนการสั่งซื้อ (บาท/คําสั่งซื้อ)  

D = ปริมาณความต้องการ (ชิ้น/ปี)  

T = ระยะเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง (ปี)  
 

สูตรการคํานวณท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ  
 

ต้นทุนรวม = ราคาสินค้ารวม + ต้นทุนในการสั่งซื้อรวม + ต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังรวม 

2

Q
h

Q

AD
CDTC ++=  

 

โดยท่ี  ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด   

                ต้นทุนรวม ณ ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด   ADhCDTC 2+=  

                   วัฏจักรหรือระยะเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง      
D

Q
T =  

 

 
 

ภาพที่ 2.14  ต้นทุนบริหารสินค้าคงคลังรวมภายใต้การสั่งซื้อแบบประหยัด 

2
*

AD
Q

h
=
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2.4.6  การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือและปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย 
 

 ปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock: SS) เป็นสินค้าคงคลังที่

สํารองไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมีปริมาณสูงกว่าปริมาณความต้องการท่ีคาดการณ์

หรือพยากรณ์ไว้ภายใต้ช่วงระยะเวลาการเติมเต็มสินค้าหรือช่วงเวลานํา (Lead Time: LT) 

นอกจากนี้ความสามารถหรือความแน่นอนของผู้ส่งมอบมีผลต่อปริมาณสินค้าคงคลังสํารอง

เช่นเดียวกัน หากผู้ส่งมอบมีความสามารถในด้านการส่งมอบสินค้าดีและตรงเวลาทุกครั้ง บริษัทไม่

จ ํา เ ป็ น จ ะ ต ้อ ง มีสินค้าเผื่อไว้สําหรับความไม่แน่นอนในส่วนนี้ แต่ถ้าผู้ส่งมอบมีความไม่แน่นอน 

บริษัทก็จําเป็นต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเผื่อไว้สําหรับความไม่แน่นอนของผู้ส่งมอบด้วย 

ส่วนการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อ (Reorder Point: ROP) จะแบ่งการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

2.4.6.1  การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อ กรณีความต้องการสินค้าและเวลานํามีความแน่นอน  
   

การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อ กรณีความต้องการสินค้าและช่วงเวลานํามีความแน่นอน เ ป็ น

ส่วนเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ด้วย EOQ ซ่ึงมีสมมติฐานว่าสินค้าจะเติมเต็มทันที หากความสามารถ

ในการเติมเต็มสินค้าหรื อช่วงเวลานํามีค่าคงท่ี จะคํานวณจุดสั่งซื้อได้ดังนี้ 
 

ROP = ค่าเฉล่ียความต้องการในช่วงเวลานํา 

         = Dx LT 
   

            โดยท่ี      ROP = จุดสั่งซื้อ (Reorder Point) 
                       

  D = ค่าเฉล่ียปริมาณความต้องการ (ชิ้น/เวลา โดยหน่วยของเวลาต้องเป็ น 

           หน่วยเดียวกับหน่วยของเวลานํา)  

               LT = ช่วงเวลานํา (หน่วยเป็นเวลา) 

 

2.4.6.2  การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย 

เม่ือมีความแปรปรวนของความต้องการสินค้า 
  

ในกรณีท่ีมีความแปรปรวนหรือไม่แน่นอนเกิดขึ้นในส่วนของปริมาณความต้องการ

สินค้า จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการจริงมีค่าสูงกว่าปริมาณความต้องการเฉล่ีย ดังนั้นจึงจ ํา เ ป็ น ท่ี

จะต้องมีสินค้าคงคลังสํารองเพิ่มขึ้น เรียกว่า สินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock: 

SS) ซ่ึงเป็นสินค้าคงคลังที่มีไว้เพื่อลดความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนสินค้าสําหรับให้บริการ

ลูกค้าในช่วงระยะเวลาเติมเต็มสิ นค้าหรื อช่วงเวลานํา (LT) ดังนั้นจุดสั่งซื้อสินค้า (ROP) จะต้อง

เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 
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ROP = ค่าเฉล่ียความต้องการในช่วงเวลานํา + ปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย 
 

สินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัยจะช่วยลดความเส่ียงของการขาดแคลนสินค้า

ในช่วงเวลานําหรือช่วงเวลาเติมเต็มสินค้าเท่านั้น เน่ืองจากการมีปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความ

ปลอดภัยมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง ผู้บริหารสินค้าคงคลังจะต้องคํานึงถึง

ต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเมื่อขาดแคลนสินค้าคงคลัง ดังนั้น

การกําหนดระดับการให้บริการ (Service Level) จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะระดับการให้บริการสูง 

ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานําเพิ่ม ต้นทุนถือครองสินค้าคงคลังสูง แต่ถ้า

ระดับการให้บริการต่ํา ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานําต่ํา ต้นทุนถือครอง

สินค้าคงคลังต่ํา 

ระดับการให้บริการสามารถกําหนดเ ป็ นลักษณะของความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่

ปริมาณความต้องการสินค้าจะไม่สูงกว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในช่วงเวลานํา (LT) หรื ออีกนัย

หน่ึงคือปริมาณสินค้าที่มีอยู่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาเติมเต็มสินค้า ดังนั้น 

การกําหนดระดับบริการไว้ที่ร้อยละ 95 หมายความว่า มีความน่าจะเป็นหรือโอกาส 95% ที่ความ

ต้องการสินค้าของลูกค้าจะไม่มากไปกว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในช่วงเวลานํา หรื อโอกาสท่ี

ลูกค้าต้องการสินค้าแล้วไม่มีสินค้าในคลังสินค้าเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า มี

โอกาสเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 5 นั่นคือ 
 

ระดับการให้บริการ = 100 เปอร์เซ็นต์ – โอกาสท่ีสินค้าขาดแคลน 
 

ในการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย (Safety 

Stock) กรณีมีความแปรปรวนของความต้องการสินค้า มีวิธีการคํานวณดังนี้ 
 

ROP = Expected Demand During Lead Time + Safety Stock 

        = ค่าเฉล่ียความต้องการในช่วงเวลานํา + dLTZσ   

        = (Dx LT) + LTZ Dσ  
 

      โดยท่ี     Z = คะแนนมาตรฐาน (Z-Score) 

           Dσ = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการ 

           LT = ช่วงเวลานํา (Lead time) 

           dLTσ  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการในช่วงเวลานํา 
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2.4.6.3  การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลังสํารองเพื่อความปลอดภัย 

กรณีมีความแปรปรวนของความต้องการสินค้าและช่วงเวลานํา 
               

ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนหรือความแปรปรวนทั้งด้านความต้องการสิ นค้าและ

ช่วงเวลานํา มีสูตรในการคํานวณหาจุดสั่งซื้อดังนี้ 
 

   ROP = (xDLT) + z 222
LTD DLT σσ +  

 

   โดยท่ี   D = ค่าเฉล่ียปริมาณความต้องการ (หน่วยต่อเวลา) 

             LT = ช่วงเวลานําเฉล่ีย 

            Dσ  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการ (หน่วยต่อเวลา) 

         LTσ = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของช่วงเวลานํา (เวลา) 

 



 

 

บทที่ 3 

 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

 
การดําเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้มาซ่ึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ใช้สําหรับการจัดตาราง

การผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา จําเป็นจะต้องมี

การศึกษาสภาพทั่วไปและขั้นตอนการทํางานในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา รวมไปถึงการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของระบบ เพื่อให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีความ

เหมาะสม สะดวก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

3.1  การศึกษาสภาพทั่วไปและข้ันตอนการทํางานของโรงงานกรณีศึกษา 

 
3.1.1  โครงสร้างโซ่อุปทานของโรงงานกรณีศึกษา 
 

โรงงานกรณีศึกษาเป็ นผู้ผลิตอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวและมีลักษณะของธุรกิจเ ป็ น แ บ บ

รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) โดยมีวัตถุดิบหลักคือปลาหมึกแห้ง ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานกรณีศึกษา 

ได้แก่ ปลาหมึกอบกรอบพับ ปลาหมึกอบกรอบม้วน ปลาหมึกเส้น และปลาหมึกบด ซ่ึ งปลาหมึก

แห้งท่ีนํามาผลิตส่วนใหญ่เป็นปลาหมึกท่ีอยู่ภายในประเทศ  

โครงสร้างโซ่อุปทานของโรงงานกรณีศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังภาพท่ี 3.1 ได้แก่ ผู้ขาย

ปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต (โรงงานกรณีศึกษา) และลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ผู้จําหน่าย

ปลาหมึกแห้งซ่ึงจะเป็นบริษัทตัวแทนนําเข้าปลาหมึกแห้งจากต่างประเทศ ส่วนปลาหมึกแห้ง

ภายในประเทศ โรงงานกรณีศึกษาจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตโดยตรง ซ่ึงไม่ผ่านพ่อค้าคน

กลาง สําหรับบรรจุภัณฑ์จะมีผู้จําหน่าย 2 ราย ซ่ึงนอกจากจะเป็นผู้จําหน่ายบรรจุภัณฑ์แล้ว                

ยังเป็นลูกค้าหลักของโรงงานกรณีศึกษาอีกด้วย สําหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีจะนํามาเ ป็ น ส า ร ป รุ ง

รสนั้นก็จะมีผู้จําหน่ายที่หลากหลายกันออกไป ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสจะมีแผนการ
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ผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to Stock) และแผนการผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อ (Make to Order) ซ่ึ งสินค้า

สําเร็จรู ปแต่ละชนิดจะเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลังประมาณ 500 ลัง ส่วนแผนการผลิตสินค้าตามคําสั่ง

ซื้อ น ั้น ลูกค้าจะให้ค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้าล่วงหน้า 6 เดือนเข้ามาทางแผนกการตลาด แต่

ลูกค้าจะยืนยันคําสั่งซื้อให้กับโรงงานกรณีศึกษาล่วงหน้าเพียง 1 เดือน 
 

 

ภาพท่ี 3.1  โครงสร้างโซ่อุปทานของโรงงานกรณีศึกษา 

 

3.1.2  โครงสร้างองค์กรของโรงงานกรณีศึกษา 
 

โรงงานกรณีศึกษามีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ชัดเจน สามารถแสดงโครงสร้าง

องค์กรของโรงงานกรณีศึกษาได้ดังภาพท่ี 3.2 ซ่ึงมีการบริหารจากบนลงล่าง ปัจจุบันโรงงาน

กรณีศึกษามีพนักงานทั้งสิ้น 90 คน   
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ภาพท่ี 3.2  โครงสร้างองค์กรของโรงงานกรณีศึกษา  

 

3.1.3  ข้ันตอนการทํางานในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา 
 

ข ั้น ต อ นการทํางานในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์ข ั้น ต อ นการทํางาน ท ั้ง  7 กิจกรรม ตามแผนภาพ Integration Definition for Function 

Modeling (IDEF0) ได้ดังภาพท่ี 3.3 
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ภาพท่ี 3.3  แผนภาพ IDEF0 แสดงข ั้น ต อ นการทํางานในปัจจุบัน 

 

3.1.3.1  กิจกรรมการรับคําสั่งซื้อ (A1) 
 

เจ้าหน้าท่ีแผนกการตลาดจะทําหน้าที่รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

โดยติดต่อส่ือสารกับลูกค้าทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ ซ่ึ งมีเง่ือนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับราคา การ

ชําระเงิน และกําหนดการส่งมอบ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีแผนกการตลาดจะส่งข้อมูลคําสั่งซื้อให้

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตเพื่อจัดทําแผนการจัดส่งสิ นค้าให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้าตกลงตาม

แผนการจัดส่งสินค้า ก็จะยืนยันคําสั่งซื้อมายังแผนกการตลาด จากนั้นเจ้าหน้าท่ีแผนกการตลาดจะ

บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อลงบนคอมพิวเตอร์แล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตต่อไป 

กระบวนการไหลของกิจกรรมการรับคําสั่งซื้อสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4  กระบวนการไหลของกิจกรรมการรับคําสั่งซื้อ 

 

3.1.3.2  กิจกรรมการวางแผนการผลิต (A2) 
 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตได้รับข้อมูลใบสั่งซื้อจากแผนกการตลาด พร้อมทั้ง

ได้รับสรุ ปยอดวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็จรู ปคงเหลือจากหัวหน้าหน่วยงานคลังวัตถุดิบและหัวหน้า

หน่วยงานคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตจะจัดทําตารางการผลิตหลัก

ประจําเดือน (Master Production Schedule: MPS) แล้วคํานวณปริมาณการใช้วัตถุดิบและ        

บรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเป็นรายเดือน ในกรณีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตจะแจ้ง

ไปยังเจ้าหน้าที่จัดซื้อให้ดําเนินการจัดซื้อวัตถุดิบต่อไป กระบวนการไหลของกิจกรรมการวาง

แผนการผลิตสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.5   
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ภาพท่ี 3.5  กระบวนการไหลของกิจกรรมการวางแผนการผลิต  

 

3.1.3.3  กิจกรรมการจัดซื้อ (A3) 
 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อได้รับใบขอซื้อ (PR) จากเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่

จัดซื้อจะทําการคัดเลือกรายช่ือผู้ขายทั้งรายเก่าและรายใหม่มาตรวจสอบราคา คุณภาพ ระยะเวลา

การส่งมอบ และเงื่อนไขการชําระเงิน ซ่ึ งจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เมื่อ

ได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) ส่งไปทางโทรสารหรืออีเมล์ให้ผู้ขาย

ว ัตถุดิบ กระบวนการไหลของกิจกรรมการจัดซื้อสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.6  กระบวนการไหลของกิจกรรมการจัดซื้อ  

 

3.1.3.4  กิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (A4) 
 

เจ้าหน้าท่ีคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จะทําหน้าท่ีรับเข้า ปลาหมึกดิบแห้ง สารปรุ ง

รส และบรรจุภัณฑ์ ซ่ึ งเจ้าหน้าท่ีแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) จะเ ป็ น ผ ู ้ตรวจสอบคุณภาพ วิธีการ

ตรวจสอบและวิธีการตรวจนับจะแตกต่างกันออกไป ปลาหมึกดิบแห้งจะทําการตรวจสอบความชื้น

และขนาดของปลาหมึก ส่วนบรรจุภัณฑ์และสารปรุงรสจะใช้การสุ่มด้วยวิธีการชั่งนํ้าหนัก เมื่อ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์แยกตามลูกค้า ดังภาพท่ี 3.7 และ 3.8  

การเบิกจ่ายวัตถุดิบจะทําตามตารางการผลิตเป็นรายสัปดาห์ ซ่ึ งเจ้าหน้าที่แผนกผลิต

จะต้องเขียนใบเบิกวัตถุดิบทุกวันเสาร์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบเพื่อเตรียมส่งมอบในวันจันทร์ 

หลังจากการเบิกจ่ายวัตถุดิบ เจ้าหน้าท่ีคลังวัตถุดิบจะบันทึกข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือลงบน

คอมพิวเตอร์ กระบวนการไหลของกิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ (ปลาหมึกดิบแห้งและสารปรุ ง

รส) สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.9 
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ภาพท่ี 3.7  การจัดเก็บวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8  การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ในคลังบรรจุภัณฑ์  
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ภาพท่ี 3.9  กระบวนการไหลของกิจกรรมการเก็บรักษาวัตถุดิบ 

 

3.1.3.5  กิจกรรมการผลิต (A5) 
 

เม่ือแผนกผลิตได้รับแผนการผลิตหลักจากเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตแล้ว เจ้าหน้าที่

แผนกผลิตจะเตรียมวัสดุคงคลังต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ ปลาหมึกดิบแห้ง สารปรุงรส และ

บรรจุภัณฑ์ ซ่ึงการเบิกปลาหมึกดิบแห้งและสารปรุงรสจะเบิกทุกวัน ส่วนบรรจุภัณฑ์จะเบิก

เป็นล็อตและเก็บไว้ในคลังย่อยของแผนกผลิตก่อนแล้วจึงเบิกใช้เป็นรายวัน ทุกประเภทของสินค้า

สําเร็จรูปจะใช้เวลาในการผลิต 3 วัน ซ่ึ งมีข ั้น ต อ นการผลิตในวันท่ี 1 และวันที่ 3 เหมือนกัน ส่วน

ขั้นตอนการผลิตในวันที่ 2 จะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้าสําเร็จรูป กระบวนการไหลของ

กิจกรรมการผลิตปลาหมึกปรุงรสประเภทกรอบม้วนสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.10 
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ภาพท่ี 3.10  กระบวนการไหลของกิจกรรมการผลิต  

 
 

ขั้นตอนการผลิตในวันท่ี 1 (การแช่ปลาหมึก) - นําปลาหมึกดิบแห้งมาคัดแยกตัวและ

หัวออกจากกัน จากนั้นนํามาปิ้งที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 นาที แล้วนําเข้าเคร่ือง

ปรับสภาพนํ้า เพื่อปรับสภาพปลาหมึกให้มีความนุ่มไม่แตกง่ายประมาณ 2-3 นาที หลังจากนั้น     

จะนําปลาหมึกที่นุ่มเรียบร้อยแล้วมาเข้าเคร่ืองทับยืด โดยใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีต่อตัว               

ซ่ึงปลาหมึกท่ีถูกทับยืดเสร็จแล้วจะนําไปต้มและแช่นํ้าจิ้มใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
 

ขั้นตอนการผลิตในวันท่ี 2 (การย่างปลาหมึก) - นําปลาหมึกที่ถูกแช่นํ้าจิ้มแล้วไปเข้า

เคร่ืองย่างที่อุณหภูมิประมาณ 85 องศาเซลเซียส จ า ก น ั้นนํามาม้วนใส่ภาชนะสําหรับอบ ซ่ึงการอบ

ปลาหมึกกรอบม้วนจะใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
 

ขั้นตอนการผลิตในวันท่ี 3 (การบรรจุปลาหมึก) - ปลาหมึกท่ีผ่านขั้นตอนในวันท่ี 2 

แล้ว จะนํามาบรรจุเพื่อเป็นสินค้าสําเร็จรูป ซ่ึ งมีบรรจุภัณฑ์ 5 แบบแยกตามประเภทของสินค้า

สําเร็จรู ป ได้แก่ ได้แก่ แบบอบกรอบ 18 กรัม แบบอบกรอบ 36 กรัม แบบกระป๋ อง แบบบด และ

แบบเส้น  
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3.1.3.6  กิจกรรมการเก็บรักษาสินค้าสําเร็จรูป (A6) 
 

เม่ือแผนกผลิตได้ผลิตสินค้าสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว จะส่งสินค้ามายังคลังสินค้า

สํา เร็จรู ป เจ้าหน้าที่คลังคลังสินค้าสําเร็จรูปจะทําการตรวจนับและจัดเก็บสินค้าแยกตามตําแหน่งที่

ระบุไว้ ดังภาพท่ี  3.11 เมื่อถึงกําหนดส่งมอบสินค้าเจ้าหน้าท่ีคลังคลังสินค้าสําเร็จรูปจะจัดเตรียม

สินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เพื่อรอการส่งมอบให้ลูกค้า

ต่อไป กระบวนการไหลของกิจกรรมการเก็บรักษาสินค้าสําเร็จรูปสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.12  

 

 

 

ภาพท่ี 3.11  การจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปในคลังสินค้าสําเร็จรูป 
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ภาพท่ี 3.12  กระบวนการไหลของกิจกรรมการเก็บรักษาสินค้าสําเร็จรูป 

 

3.1.3.7  กิจกรรมการส่งมอบสินค้า (A7) 
 

โรงงานกรณีศึกษาจะขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง ซ่ึงมีการตรวจสอบจํานวน

และตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนท่ีจะนําสินค้าสําเร็จรูปขึ้นรถ กระบวนการไหลของกิจกรรมการส่ง

มอบสินค้าสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3.13 

 

 
 

ภาพท่ี 3.13  กระบวนการไหลของกิจกรรมการส่งมอบสินค้า 
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นอกจากการวิเคราะห์ขั้นตอนการทํางานด้วย IDEF0 แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์

ขั้นตอนการทํางานด้วย Swim lane ได้ดังภาพท่ี 3.14 ซ่ึงแผนภาพ Swim lane จะแสดงข ั้น ต อ น    

การทํางานต่าง ๆ เหมือนกับแผนภาพ IDEF0 แต่จะมีการแสดงระยะเวลาการทํากิจกรรมต่าง ๆ และ

เพิ่มเติมในส่วนของการไหลของข ั้น ต อ นการทํางานให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

 
 

ภาพท่ี 3.14  แผนภาพ Swim Lane แสดงการไหลของข ั้น ต อ นการทํางานในปัจจุบัน 

 

จากการวิเคราะห์ข ั้น ต อ นการทํางานในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา พบว่า 

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตเป็นผู้ท่ีควบคุมและกําหนดทิศทางการทํางานของแผนกอ่ืน ๆ ถ้า

เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตไม่สามารถจัดตารางการผลิตหลักพร้อมทั้งคํานวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแล้ว การดําเนินงานของแผนกอ่ืน ๆ จะได้รับผลกระทบตามมา  

 

3.2  การจัดตารางผลิตหลักและการบริหารวัสดุคงคลังในปัจจุบัน 

 

3.2.1  การจัดตารางการผลิตหลักในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา 
 

การจัดตารางการผลิตหลักในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาเริ่มต้นจากลูกค้าจะให้ค่า

พยากรณ์ความต้องการสินค้าล่วงหน้า 6 เดือนเข้ามาทางแผนกการตลาด แต่ลูกค้าจะยืนยันคําสั่งซื้อ

ให้กับโรงงานกรณีศึกษาล่วงหน้าเพียง 1 เดือน จากนั้นแผนกการตลาดจะแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่
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วางแผนการผลิต ในขณะท่ีหัวหน้าหน่วยงานคลังวัตถุดิบและหัวหน้าหน่วยงานคลังสินค้าสํา เร็จรู ป

จะส่งข้อมูลของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือให้กับเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เม่ือเจ้าหน้าที่

วางแผนการผลิตทราบจํานวนวัตถุดิบและจํานวนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือเรียบร้อยแล้ว จะจัดทํา

ตารางการผลิตหลักประจําเดือน และคํานวณปริมาณการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเป็ นราย

เดือน พร้อมทั้งกําหนดแผนการจัดส่งสินค้าให้แผนกการตลาดทราบ เพื่อทําการยืนยันคําสั่งซื้อของ

ลูกค้า ในกรณีท่ีมีวัตถุดิบไม่เพียงพอก็จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อให้ดําเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ  
 

ในตารางการผลิตหลักประจําเดือนจะระบุเจาะจงลงไปว่าจะทําการผลิตสิ นค้าสําเร็จรู ป

ชนิดอะไร จํานวนเท่าใด และจะต้องเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด ดังภาพท่ี  3.15 ซ่ึงการจัดตารางการผลิต

หลักของโรงงานกรณีศึกษาในปัจจุบันใช้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้วาง

แผนการผลิตแบบลองผิดลองถูก และจะปรับปรุงตารางการผลิตหลักให้สอดคล้องกับคําสั่งซื้อของ

ลูกค้า โดยจะพิจารณากําหนดส่งมอบสินค้าที่เร็วสุดเป็นหลัก ร ว ม ท ั้งต้องสอดคล้องกับจํานวน

วัตถุดิบและจํานวนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ  

 

 
 

ภาพท่ี 3.15  ตารางการผลิตหลักโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้วางแผน 
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ตารางการผลิตหลักท่ี ได้นี้จะต้องนําไปเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา 

ซ่ึงพิจารณาได้จากแรงงานของเจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตท่ีมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอจะต้อง

ดําเนินการหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น การทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิต หรื ออาจ

จําเป็นจะต้องมีการปรับแก้ไขตารางการผลิตหลัก ท ั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความประหยัดและความพึง

พอใจของลูกค้าด้วย ซ่ึ งสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดจะมีเวลามาตรฐานการทํางานของเจ้าหน้าที่แผนก

ผลิตในขั้นตอนย่างและบรรจุปลาหมึกไม่เท่ากัน และถ้ามีกําลังการผลิตเหลือ เจ้าหน้าที่วางแผนการ

ผลิตจะจัดตารางการผลิตหลักเป็นแบบการผลิตเพื่อจัดเก็บ (Make to Stock) โดยปริมาณการจัดเก็บ

สินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดอยู่ท่ีประมาณ 500 ลัง  
 

กรณีการเปล่ียนแปลงการผลิตเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงความต้องการสินค้าของลูกค้า

หรือเกิดจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งไปยังส่งมาไม่ถึงโรงงานกรณีศึกษา เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

จะต้องปรับเปล่ียนแผนการผลิตและแจ้งไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 

3.2.2  การบริหารวัสดุคงคลังในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา 
 

   โรงงานกรณีศึกษามีลักษณะของธุรกิจเป็นแบบ OEM ซ่ึ งลูกค้าจะซื้อสินค้าของโรงงาน

กรณีศึกษาไปติดตราของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะออกแบบและจัดส่งบรรจุภัณฑ์มาให้ ทําให้โรงงาน

กรณีศึกษาจะต้องมีการจัดเก็บวัสดุคงคลังไว้ ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ (สารปรุงรส) บรรจุภัณฑ์ และ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป เพื่อสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทัน

กําหนด 
 

ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษามีวัตถุดิบ (สารปรุงรส) 36 ชนิด บรรจุภัณฑ์ 52 ชนิด และสินค้า

สําเร็จรูป 16 ชนิด ซ่ึงสินค้าสําเร็จรูปทั้ง 16 ชนิด สามารถแบ่งเป็นประเภทของสินค้าสําเร็จรูปได้ 5 

ประเภท ได้แก่  อบกรอบ 18 กรัม อบกรอบ 36 กรัม ก ร ะ ป๋ อ ง  บด และเส้น โดยโรงงานกรณีศึกษา  

ยังไม่มีการบริหารวัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีเหมาะสม ปริ มาณวัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีจัดเตรียมไว้    

ใช้วิธีการประมาณการณ์ของหัวหน้าหน่วยงานคลังวัตถุดิบ จึงมีโอกาสที่จะทําให้วัตถุดิบขาดแคลน 

หรื อมีปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินความจําเป็น นอกจากนี้ในแต่ละวันจะมีการ

เบิกวัตถุดิบหลายชนิดและมีการเบิกอยู่ตลอดเวลา ซ่ึ งใช้เวลามากในการเบิกแต่ละครั้ง เน่ืองจาก

เจ้าหน้าท่ีต้องชั่งตามปริมาณท่ีเบิก 

สําหรับการบริหารบรรจุภัณฑ์คงคลัง เม่ือเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตได้จัดตารางการผลิต

หลัก เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตจะจัดทําแผนการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา เม่ือลูกค้าตกลง

ยืนยันตามแผนการจัดส่งสินค้า เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตจะคํานวณปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการ

แล้วแจ้งไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าจัดส่งบรรจุภัณฑ์มาให้ ซ่ึงปริมาณบรรจุภัณฑ์สุทธิที่ต้องการนั้น



 

 

68 

คํานวณจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง บรรจุภัณฑ์ที่ค้างอยู่ใน

สายการผลิต และจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปที่ยังค้างผลิต ซ่ึ งต้องเผื่อ

บรรจุภัณฑ์ทีเสียไปในขั้นตอนการบรรจุไว้ท่ี 50%  และมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

   ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิ   =   ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น – บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้ 

เม่ือ   

   บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้  =  บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง + บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต  

                                  – บรรจุภัณฑ์เผื่อเสีย – บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปที่ยังค้างผลิต

และ  

    บรรจุภัณฑ์เผื่อเสีย  =  0.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น    
 

ด ัง น ั้น 

     ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิ  =   ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น – [บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง 

                                                     + บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต  

– (0.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น)   

– บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิต] 

หรื อ 

     ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิ  =   1.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น  

– บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง    

– บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต  

+ บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิต 

 

ถ้าค่าความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าศูนย์ จะต้องมีการออกใบสั่ง

สําหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดน ั้น  แต่ถ้าค่าความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิที่คํานวณได้มีค่าน้อยกว่าศูนย์ 

แสดงว่ามีจํานวนบรรจุภัณฑ์เพียงพอ 
 

เมื่อบรรจุภัณฑ์มีหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่เป็นคนละหน่วยกัน จะต้องปรับความต้องการ

บรรจุภัณฑ์สุ ทธิให้อยู่ในรูปของหน่วยใหญ่ และปรับเป็นเลขจํานวนเต็ม ซ่ึงถ้าค่าความต้องการ

บรรจุภัณฑ์สุทธิที่คํานวณได้มีค่าเกินหน่ึงร้อย ก็จะปรับความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิเป็นเลขท่ีหาร

ด้วยสิบหรือหน่ึงร้อยลงตัวด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิที่คํานวณได้มีค่า
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เท่ากับ 1,178.5 หน่วย จะต้องปรับความต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิเ ป็ น  1,200 หน่วย หรือ 1,180 

หน่วย ขึ้นอยู่กับชนิดของบรรจุภัณฑ์ 
 

 การสั่งบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันจะสั่งเ ป็ นความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิรวมใน 1 เดือน ดัง

ภาพท่ี 3.16 ไ ม่ไ ด ้ส ั่ง เ ป็ นความต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิในช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วสั่งล่วงหน้าตาม

ช่วงเวลานําของลูกค้าผู้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด  

 

 
 
ภาพท่ี 3.16  แผนความต้องการบรรจุภัณฑ์สําหรับการผลิตประจําเดือน 

 

การเบิกบรรจุภัณฑ์จะมีการเปิ ดกล่องของบรรจุภัณฑ์ตามความพอใจของเจ้าหน้าที่คลัง

บรรจุภัณฑ์ เม่ือมีการปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลักเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงคําสั่งซื้อของลูกค้า 

หรื อกรณีท่ีมีการเบิกไปแล้วเหลือบรรจุภัณฑ์จํานวนหน่ึง เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตจะมีการคืนบรรจุ

ภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่คลังบรรจุภัณฑ์ตรวจนับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่คืน ซ่ึงเจ้าหน้าที่คลังบรรจุภัณฑ์

ต้องใช้เวลานานในการตรวจนับ  
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สําหรับการบริหารสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษายังไม่ได้นํานโยบาย

การเข้าก่อนจ่ายก่อน (First-In First-Out: FIFO) มาใช้ในการเบิก-รับเข้าสินค้าสําเร็จรูปแต่อย่างใด    

ทําให้สินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดมีหลายล็อตท่ีค้างอยู่ในคลังสินค้าสําเร็จรูป เป็ นผลให ้การตรวจสอบ

หรือการหาสินค้าสําเร็จรูปท่ีเข้ามาก่อนกระทําได้ยาก 

 

3.3  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของระบบ 

 

3.3.1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา 
 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา สามารถสรุปปัญหาต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

3.3.1.1  ปัญหาการจัดตารางการผลิตหลัก 
 

ปั จจุบันโรงงานกรณีศึกษาจัดตารางการผลิตหลักโดยใช้ความสามารถและ

ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตแบบลองผิดลองถูก ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดลําดับงานใ ห ้ เ ป็ น ร ะ บ บว่าควรจะผลิตสินค้าสําเร็จรูปชนิดใดก่อนหรื อ

หลังแต่อย่างใด ทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการวางแผน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อของ

ลูกค้า จะทําให้ขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตารางการผลิตหลัก และอาจทําให้เกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย ซ่ึงบางครั้งตารางการผลิตหลักท่ีได้ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน เน่ืองจากจัดลําดับ

งานในการผลิตไม่ถูกต้องและใช้กําลังการผลิตได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ จนบางครั้งไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทันกําหนด ทําให้เกิดมูลค่าการสูญเสียโอกาส

อันเน่ืองมาจากการผลิตท่ีส่งมอบไม่ทันกําหนดของปริมาณการสั่งซื้อสินค้า หากสามารถผลิตสินค้า

ได้ทันกําหนด จะต้องมีการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตจํานวนมาก ประกอบกับเม่ือมี

การย้ายของเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต จะทําให้เสียเวลาในการสอนพนักงานใหม่  
 

3.3.1.2  ปัญหาการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
 

โรงงานกรณีศึกษาประสบปัญหาปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งไปน้อยกว่าความต้องการ 

ที่ใช้ในการผลิตจริง ห รื อลูกค้าส่งบรรจุภัณฑ์มาไม่ครบตามปริมาณท่ี สั่ง ไป ทําให้ต้องมี              

การปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลักให้สอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ แต่ถ้าแก้ปัญหา   

ด้วยวิธีการสั่งบรรจุภัณฑ์มาเผื่อไว้จํานวนมากแล้วไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ตามจํานวน    

ที่สอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สั่งไป อันเน่ืองมาจากข้อจํากัดในเร่ืองกําลังการผลิต ก็จะทําให้

ลูกค้าไม่พอใจได้ เน่ื องจากลูกค้าเป็นผู้จ่ายเงินซื้อบรรจุภัณฑ์เอง นอกจากนี้การสั่งบรรจุภัณฑ์      

ในปัจจุบันยังสั่งเ ป็ นความต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิรวมใน 1 เดือน ไม่ได้สั่งเป็นความต้องการ   
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บรรจุภัณฑ์สุทธิในช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วสั่งล่วงหน้าตามช่วงเวลานําของลูกค้าผู้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ 

ทําให้จําเป็นต้องจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นจํานวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ามีบรรจุภัณฑ์เพียงพอกับการ

ผลิต ซ่ึ งต้องใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บมาก ดังภาพที่ 3.17 ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาท่ีสูง และ

เกิดการสูญเสียโอกาสอันเน่ืองมาจากเงินทุนท่ีจมอยู่กับบรรจุภัณฑ์คงคลัง  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.17  การใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ เม่ือสั่งบรรจุภัณฑ์เป็ นความต้องการสุทธิรวม 

 ใน 1 เดือน 
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3.3.3.3  ปัญหาการจัดเตรียมปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง 
 

โรงงานกรณีศึกษายังไม่มีการจัดหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองให้เหมาะสม ซ่ึงมี

โอกาสที่วัตถุดิบจะขาดแคลน ทําให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและไม่สามารถผลิต

สินค้าสําเร็จรูปได้ทันกําหนด หรื อมีโอกาสท่ีจะเก็บวัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินความจําเป็ น      

ทําให้วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปลาหมึกปรุงรสน ั้นเกิดการเน่าเสียหรือหมดอายุได้ มีค่าใช้จ่ายในการ

เก็บรักษาสูง และสูญเสียพื้นท่ีการใช้งาน ดังภาพท่ี 3.18  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.18  การใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บวัตถุดิบ เม่ือมีวัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินความจําเป็น 
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3.3.3.4  ปัญหาการเบิก-รับเข้าวัสดุคงคลัง 
 

โรงงานกรณีศึกษายังไม่มีระบบการเบิกจ่าย-รับเข้าวัสดุคงคลังทั้งในส่วนของ

วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสิ นค้าสําเร็จรู ปท่ีดี ทําให้มีปัญหาในการตรวจสอบสถานะคงคลัง ซ่ึ งใน         

แต่ละวันโรงงานกรณีศึกษามีการเบิกวัสดุคงคลังอยู่ตลอดเวลา และใช้เวลามากในการเบิกวัสดุคง

คลังแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 นอกจากนี้ระบบการเบิก-รับเข้าสิ นค้าสําเร็ จรู ปยังไม่ได้

เป็นไปตามนโยบายการเข้าก่อนจ่ายก่อน (First-in first-out: FIFO) ทําให้สินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิด

มีหลายล็อตท่ีค้างอยู่ในคลังสินค้าสําเร็จรูป เป็ นผลให ้การตรวจสอบหรือการค้นหาสินค้าสําเร็จรูปท่ี

เข้ามาก่อนกระทําได้ยาก  

 

ตารางท่ี 3.1  ระยะเวลาท่ีใช้ในการหาวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 

 

ช่ือ สินค้าท่ีไปหา จํานวน (กล่อง) เวลา (นาที) หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า หัวปลาหมึก 1 1 คลังวัตถุดิบ 

เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิต หัวปลาหมึก 1 8 คลังวัตถุดิบ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า กระป๋ อง 60 ก. 1 1 คลังสินค้าสําเร็จรูป 

เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิต กระป๋ อ ง  60 ก. 1 6 คลังสินค้าสําเร็จรูป 

 

ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง 

 

รายละเอียด รายการ เวลา (นาที) หมายเหตุ 

เขียนใบเบิก 

วัตถุดิบ 1  

บรรจุภัณฑ์ 1  

สินค้าสําเร็จรูป 1  

จัดเตรี ยม 

และนําส่ง 

วัตถุดิบ 30 จากห้องเย็นถึงสายการผลิต 

บรรจุภัณฑ์ 60 จากคลังบรรจุภัณฑ์ถึงสายการผลิต 

สินค้าสําเร็จรูป 120  
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3.3.2  การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการ

แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้สําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและ

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้  

1)  นําวิธีการจัดตารางการผลิตตามกําหนดส่งเร็วสุดก่อน (Earliest Due Date: EDD)         

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบการจัดตารางการผลิตหลัก พ ร้ อ ม ท ั้งสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่วยในการคํานวณให้สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว เพื่อลดความยุ่งยาก ความผิดพลาด และความ

ล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการคํานวณโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานผู้วางแผน     

แบบลองผิดลองถูก ตารางการผลิตหลักท่ีได้จะช่วยให้โรงงานกรณีศึกษาสามารถผลิตสินค้า

สําเร็จรูปได้รวดเร็วขึ้น ซ่ึ งมี ต ัวชี้ว ัดประสิทธิภาพของตารางการผลิตหลัก คือ จํานวนสิ นค้า

สําเร็ จรู ปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิต           

ซ่ึ งจะต้องลดลงจากการจัดตารางการผลิตหลักในปัจจุบัน  
 

2)  นําระบบการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง (Material Requirements  

Planning: MRP) มาช่วยในการบริหารวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงผลลัพธ์ของการ

วางแผนความต้องการวัสดุคงคลังทําให้สามารถสั่งบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอกับปริมาณ 

ท่ีต้องการและตรงตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้แผนการสั่งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับ

สิ นค้าสําเร็จรูปขั้นสุดท้ายที่กําหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก เนื่องจากความซับซ้อนของ

กระบวนการผลิตและประเภทของบรรจุภัณฑ์ ทําให้ต้องมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ

ประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อทําการประมวลผลและจัดทําเป็นแผนความต้องการ        

บรรจุภัณฑ์แต่ละรายการ  
 

3) นํารูปแบบการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) การ

วิเคราะห์จุดสั่งซื้อ (ROP) และการหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีมีความเหมาะสม มาช่วยในการ

บริหารวัตถุดิบคงคลัง พ ร้ อ ม ท ั้งสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณให้สอดคล้องกับ

วิธีการดังกล่าว เพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให้การผลิตเป็นไปอย่างราบร่ืน และ

สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ทันกําหนด หรือลดความเส่ียงในการเก็บวัตถุดิบคงคลังสํารองมาก

เกินไป ทําให้วัตถุดิบไม่เกิดการเน่าเสียหรือหมดอายุ และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่มากเกิน       

ความจําเป็น 
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดตารางการผลิตหลักและ

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์กับโรงงานกรณีศึกษา จะใช้
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ มาจัดเก็บ แล้วทําการ

วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา ซ่ึ งจะนําไปให้เจ้าหน้าที่             

วางแผนการผลิต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้จัดตารางการผลิตหลักและวางแผนความต้องการ

บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีระบบการเบิกจ่าย-

รับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป ที่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถ

ตรวจสอบสถานะคงคลังได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสําคัญ ดังนี้  
 

1)  ส่วนจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นส่วนของการจัดการข้อมูลทั้งหมดท่ีใช้

ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึ งจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในลักษณะของ

ระบบฐานข้อมูล (Database)  
 

2)  ส่วนจัดการตัวแบบ (Model Management) เป็นส่วนท่ีผู้วิจัยทําการสร้างวิธีการและ

ขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือกไว้ในลักษณะของตัวแบบของวิธีการแก้ไขปัญหา

เหล่านั้น เริ่มตั้งแต่การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Schedule: MPS) โดยข้อมูลของ

ตารางการผลิตหลักจะถูกส่งไปเป็ นข้อมูลนําเข้าของการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วน

ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการสั่งบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เพียงพอกับจํานวนที่ต้องการ ซ่ึงต้องใช้

ผ่านแฟ้ มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (BOM)  
 

3)  ส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ (User-Interface  Management) เป็ นส่วนจัดการ

การโต้ตอบระหว่างพนักงานผู้ใช้งานกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึ งผู้ใช้สามารถส่ือสารและ     

สั่งการผ่านส่วนประกอบนี้ เพื่อทํางานร่วมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว ได้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft 

Visual Basic เน่ืองจากเป็ นโปรแกรมท่ีเป็ นท่ีรู้จักกันโดยทั่วไป และสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม           

การจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ท่ีโรงงานกรณีศึกษามีใช้อยู่ รวมถึงสามารถปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในอนาคตได้โดยสะดวก  
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3.4  การออกแบบส่วนจัดการข้อมูล 

  

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) จะประกอบไปด้วย

แฟ้ มข้อมูลต่างๆ ซ่ึงใช้เก็บข้อมูลสําหรับการประมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ฐานข้อมูลที่จัดทําขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของตาราง และสามารถแบ่งประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้งาน

ได ้เป็ น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

1)  ข้อมูลคงที่ (Static Data) คือข้อมูลที่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและกําหนดไว้  

เพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นในระบบ เช่น ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลสิ นค้าสิ นค้าสําเร็จรู ป 

ข้อมูลแ ฟ้ มบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า เ ป็ น ต ้น         

เม่ือจัดเก็บเป็นกลุ่มแ ฟ้ ม ข ้ อ ม ู ลในคอมพิวเตอร์จะเรียกว่า Master File แต่ในระบบฐานข้อมูลท่ีเป็น1

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์1

 

 (Relational Database) จะหมายถึงข้อมูลท่ีเป็น Master Table  

2)  ข้อมูลพลวัต (Dynamic Data) คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจําวันที่มี

การเคล่ือนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามธุรกรรม (Transaction) ที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะถูกบันทึก 

เข้าระบบเพ่ือให้ประมวลผลอย่างต่อเน่ือง เช่น คําสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละคําสั่งเป็นข้อมูลพลวัต

เพราะรายการสินค้าสําเร็ จรู ป จํานวนที่สั่งซื้อ และวันกําหนดส่งมอบสินค้า สําหรับการซื้อแต่ละ

ค ร ั้งมีการเปล่ียนแปลงได้เสมอ ข้อมูลการเบิก-รับเข้าวัสดุคงคลังก็เป็ นข้อมูลพลวัตเช่นเดียวกัน 
 

แฟ้ มข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมวลผล สามารถนํามาเขียนเป็นแผนภาพแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ได้ดังภาพท่ี 3.19 โดยฐานข้อมูล

ประกอบไปด้วย 23 ตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

1)  Customer Table ใช้เก็บรหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า ท่ีอยู่ อีเมล์ เว็บไซต์ และช่ือผู้ติดต่อ 

2)  Customer Phone Table ใช้เก็บรหัสลูกค้า และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 

3)  Customer Fax Table ใช้เก็บรหัสลูกค้า และหมายเลขโทรสารของลูกค้า 

4)  Order Table ใช้เก็บเลขท่ีใบสั่งซื้อ ว ันท่ีสั่งซื้อ และรหัสลูกค้าท่ีสั่งซื้อ 

5) Order Detail Table ใช้เก็บเลขที่ใบสั่งซื้อ รหัสสินค้าสําเร็จรูปที่ลูกค้าสั่งซื้อ  

จํานวนท่ีลูกค้าสั่งซื้อ และวันกําหนดส่งมอบของสินค้า 

6) Product Table ใช้เก็บรหัสสินค้าสําเร็จรูป ช่ือสินค้าสําเร็จรูป สถานะคงคลัง 

ปริมาณการเก็บสต็อกของสินค้าสําเร็จรูป (โรงงานกรณีศึกษาเป็นผู้กําหนดประมาณชนิดละ 500 

ลัง) เปอร์เซ็นต์การยืดขยายของปลาหมึก เวลามาตรฐานการทํางานของพนักงานในขั้นตอนย่าง 

เวลามาตรฐานการทํางานของพนักงานในขั้นตอนบรรจุ รหัสประเภทของสินค้าสําเร็จรูป จํานวน

กรัมต่อหน่วย และจํานวนหน่วยต่อลัง 
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ภาพท่ี 3.19  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
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7)  Product Type Table ใช้เก็บรหัสประเภทของสินค้าสําเร็จรูป และช่ือประเภทของ

สินค้าสําเร็จรูป  

8)  Bom Table ใช้เก็บรหัสสินค้าสําเร็จรูป รหัสบรรจุภัณฑ์ และปริมาณการใช้บรรจุ

ภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย 

9)  Package Table ใช้เก็บรหัสบรรจุภัณฑ์ ช่ือบรรจุภัณฑ์ สถานะคงคลัง ปริมาณ    

การเก็บสต็อกของบรรจุภัณฑ์ ช่วงเวลานํา อัตราส่วนการเผื่อเสียในขั้นตอนบรรจุ รหัสหน่วยย่อย

ของบรรจุภัณฑ์ รหัสหน่วยใหญ่ของบรรจุภัณฑ์ และจํานวนหน่วยย่อยต่อ 1 หน่วยใหญ่  

10)  Unit of Package Table ใช้เก็บรหัสหน่วยย่อยของบรรจุภัณฑ์ และช่ือหน่วยย่อย

ของบรรจุภัณฑ์ 

11)  Unit of Pack Table ใช้เก็บรหัสหน่วยใหญ่ของบรรจุภัณฑ์ และช่ือหน่วยใหญ่

ของบรรจุภัณฑ์ 

12) Material Table ใช้เก็บรหัสวัตถุดิบ (สารปรุงรส) ช่ือวัตถุดิบ สถานะคงคลัง 

หน่วยของวัตถุดิบ ช่วงเวลานํา ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย   

ต่อปี  ความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการ ช่วงความเชื่อมั่น      

จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง 

13)  Employee Table ใช้เก็บรหัสพนักงาน ช่ือพนักงาน นามสกุลพนักงาน ท่ีอยู่ อีเมล์ 

เพศ ตําแหน่งของพนักงานในแผนก และรหัสแผนก 

14) Employee Phone Table ใช้เก็บรหัสพนักงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของ

พนักงาน 

15)  Username & Password Table ใช้เก็บรหัสพนักงาน Username และ Password ใน

การเข้าระบบของพนักงาน 

16)  Department Table ใช้เก็บรหัสแผนก และช่ือแผนก 

17)  Material Transaction Table ใช้เก็บรหัสการเบิก-รับเข้าวัตถุดิบ วันที่ดําเนินการ 

รหัสวัตถุดิบ ประเภทของการดําเนินการ (เบิกหรือรับเข้า) จํานวนที่เบิกหรือรับเข้า และรหัส

พนักงานผู้ดําเนินการ 

18) Package Transaction Table ใช้เก็บรหัสการเบิก-รับเข้าบรรจุภัณฑ์ วันที่

ดําเนินการ รหัสบรรจุภัณฑ์ ประเภทของการดําเนินการ (เบิกหรือรับเข้า) จํานวนท่ีเบิกหรือรับเข้า 

และรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 
 



 

 

79 

19) Product Transaction Table ใช้เก็บรหัสการเบิก-รับเข้าสินค้าสําเร็จรูป วันที่

ดําเนินการ ล็อตวันท่ีของสินค้าสําเร็จรูป ประเภทของการดําเนินการ (เบิกหรือรับเข้า) จํานวนท่ีเบิก

หรือรับเข้าในแต่ละล็อต และรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ  

20)  Product Lot Table ใช้เก็บรหัสสินค้าสําเร็จรูป ล็อตวันที่ของสินค้าสําเร็จรูป และ

สถานะคงคลังในแต่ละล็อต 

21)  Capacity Table ใช้เก็บวันที่ดําเนินการผลิต จํานวนพนักงานในขั้นตอนย่าง และ

จํานวนพนักงานในขั้นตอนบรรจุ 

22)  MPS Table ใช้เก็บวันที่ดําเนินการผลิต รหัสสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิต จํานวนที่ผลิต 

และสถานะการผลิต 

23) MRP Table ใช้เก็บวันที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ รหัสบรรจุภัณฑ์ และจํานวน      

บรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการ  

 

3.5  การออกแบบส่วนจัดการตัวแบบ 

 

ในการออกแบบส่วนจัดการตัวแบบ (Model Management) ท่ีใช้ในระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงาน

กรณีศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาของแต่ละทางเลือกไว้ใน

ลักษณะของตัวแบบ (Model Base) ดังต่อไปนี้ 

  

3.5.1  การออกแบบข้ันตอนการตัดสินใจในการจัดตารางการผลิตหลัก 
 

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษามีลักษณะของธุรกิจเ ป็ น แ บ บการผลิตสิ นค้าต า ม สั่ง                  

ท่ีจําเป็นต้องคํานึงถึงกําหนดส่งมอบของลูกค้าเป็นสําคัญ ด ัง น ั้นวัตถุประสงค์ของการจัดตารางการ

ผลิตหลัก คือ ให้จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลา

ของพนักงานฝ่ ายผลิตมีจํานวนน้อยท่ีสุด  

ผู้วิจัยได้ศึกษากฎเกณฑ์และข้อจํากัดต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดตารางการผลิตหลัก  

แล้วนํามาสร้างเป็นระบบการจัดตารางการผลิตหลักที่สอดคล้องกับอุปสงค์ได้ดังภาพท่ี 3.20        

ซ่ึ งตารางการผลิตหลักที่ได้นี้จะประกอบด้วยชนิดของสินค้าสําเร็จรูปที่จะทําการผลิต วันที่เริ่มผลิต 

จํานวนท่ีผลิต และวันสิ้นสุดการผลิต และมีขั้นตอนในการจัดตารางการผลิตหลักดังนี้ 
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3.5.1.1  ขั้นตอนการรับค่าเริ่มต้น (P1) 
 

ก่อนการจัดตารางการผลิตหลักจะต้องมีการตรวจสอบสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 

วางแผนกําลังการผลิตอย่างคร่าว ๆ (Rough Cut Capacity Planning: RCCP) กําหนดจํานวนวัน      

ที่จัดตารางการผลิตหลัก (NumDays) และรับคําสั่งซื้อ ซ่ึงคําสั่งซื้อสามารถแยกเป็นล็อตย่อย        

เพื่อทยอยส่งมอบได้ เน่ืองจากทุกประเภทของสิ นค้าสําเร็จรู ปจะใช้เวลาในการผลิต 3 วัน ด ัง น ั้น   

ว ันเริ่มต้นการคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะผลิตเสร็จรอบแรกจึงเป็นวันลําดับที่สามในตาราง

การผลิตหลัก (i = 3  เม่ือ i แทน ลําดับวันท่ีจัดตารางการผลิตหลัก)  
 

3.5.1.2  ขั้นตอนการเลือกวันท่ีจะใช้หาความต้องการสุทธิ (P2) 
 

เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเป็นแบบผลิตสิ นค้าตามสั่ง ท่ีจําเป็ นต้อง

คํานึงถึงกําหนดส่งมอบของลูกค้าเป็นสําคัญ ตามกฎและวิธีการจัดตารางการผลิตตามกําหนดส่งเร็ว

สุดก่อน  (Earliest Due Date: EDD) วันท่ีใช้หาความต้องการสุทธิจึงเป็นวันกําหนดส่งมอบท่ีเร็ว

ท่ีสุด ท่ียังผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ไม่ครบตามจํานวนท่ีลูกค้าต้องการ  
 

3.5.1.3  ขั้นตอนการหาความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิด (P3) 
 

ช่วงแรกของระยะเวลาในการวางแผนยังไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ครบตาม

จํานวนท่ีลูกค้าต้องการ ความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดจึงหาได้จาก 

 

ความต้องการสุทธิ  =   ปริมาณสั่งซื้อทั้งหมดท่ีมีวันกําหนดส่งมอบไม่เกินวันท่ีได้จากขั้นตอน P2 

                                   -  จํานวนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ  -  จํานวนท่ีได้วางแผนว่าจะผลิตแล้ว 

 

ถ้าได้ผลิตสินค้าสําเร็จรูปครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการทั้งหมดแล้วยังเหลือ

ระยะเวลาในการวางแผน พนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิตจะจัดตารางการผลิตหลักเป็นแบบการผลิต

เพื่อจัดเก็บ (Make to Stock) ซ่ึ งจะวางแผนการผลิตสินค้าสําเร็จรูปให้ได้ตามจํานวนปริมาณการ

จัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปท่ีโรงงานกรณีศึกษาเป็นผู้กําหนด ด ั ง น ั้นความต้องการสุทธิของสินค้า

สําเร็จรูปแต่ละชนิดจึงหาได้จาก 

 

   ความต้องการสุทธิ  =    ปริมาณสั่งซื้อทั้งหมด  +  ปริมาณการจัดเก็บ (Buffer Stock) 

                                -  จํานวนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ  -  จํานวนท่ีได้วางแผนว่าจะผลิตแล้ว 
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ภาพท่ี 3.20  ผังการไหลของขั้นตอนการจัดตารางการผลิตหลัก 
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3.5.1.4  ขั้นตอนการหาความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละประเภท (P4) 
 

ความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละประเภทจะหาได้จากผลรวมความ

ต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดท่ีอยู่ในประเภทนั้น 
 

3.5.1.5   ขั้นตอนการเลือกประเภทของสินค้าสําเร็จรูปที่มีความต้องการสุทธิสูงสุด                      

มาทําการผลิต (P5) 

เน่ืองจากทุกประเภทของสินค้าสําเร็จรูปจะมีขั้นตอนการผลิตในวันท่ี 1 และวันที่ 3 

เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้าสําเร็จรูปในวันท่ี 2 ของการผลิต ด ัง น ั้นการผลิต

ในแต่ละวันสามารถเลือกผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้เพียงประเภทเดียว ซ่ึ งประเภทของสินค้าสําเร็จรูปที่

มีความต้องการสุทธิสูงสุดจะถูกนํามาผลิตก่อน เพื่อให้สามารถใช้กําลังการผลิตได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
   

3.5.1.6   ข ั้นตอนการเรียงลําดับชนิดของสินค้าสําเร็จรูปท่ีอยู่ในประเภทท่ีเลือกตาม

ความต้องการสุทธิจากมากไปน้อย (P6) 

เน่ืองจากแต่ละประเภทของสินค้าสําเร็จรูปประกอบไปด้วยชนิดของสินค้าสําเร็จรูป

หลายชนิด (ให้ k แทน จํานวนชนิดของสินค้าสําเร็จรูปท่ีอยู่ในประเภทท่ีเลือก) ด ัง น ั้น ช นิ ดที่จะถูก

จัดสรรจํานวนการผลิตก่อนจึงเป็นชนิดที่มีความต้องการสุทธิมากที่สุด ถ้ายังเหลือกําลังการผลิต 

ชนิดที่จะถูกจัดสรรจํานวนการผลิตลําดับต่อมาจะเป็นชนิดที่มีความต้องการสุทธิมากเป็นลําดับ

ถัดไป เพื่อให้สามารถใช้กําลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

3.5.1.7  ขั้นตอนการเลือกวิธีการคํานวณ (P7) 

เน่ืองจากการผลิตสินค้าสําเร็จรูปแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนแตกต่างกันในวันที่ 2 

ของการผลิต ดังนั้นวิธีการคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่จะทําการผลิตจึงมีความแตกต่างกันตาม

ประเภทของสินค้าสําเร็จรูป ซ่ึ งสามารถแบ่งการคํานวณได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่สินค้าสําเร็ จรู ป   

แต่ละชนิดสามารถผลิตรวมกันได้ในขั้นตอนการผลิตวันท่ี 2 และแบบท่ีสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิด

ไม่สามารถผลิตรวมกันได้ในขั้นตอนการผลิตวันท่ี 2  
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3.5.1.8  ข ั้น ต อ นการคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการผลิต (P8) 

เริ่มจากคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการผลิตเสร็จในวันท่ี i ของชนิดสินค้า

สําเร็จรูปลําดับแรกท่ีได้จากการเรียงในขั้นตอน P6 (j = 1  เม่ือ j แทน ลําดับของชนิดสินค้าสําเร็จรูป

ที่อยู่ในประเภทที่เลือก โดยเรียงตามความต้องการสุทธิจากมากไปน้อย) ถ้ายังมีกําลังการผลิต

เหลืออยู่ ก็จะคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการผลิตเสร็จในวันท่ี i ของชนิดสินค้าสําเร็จรูป

ลําดับถัดไป (j = j + 1) ซ่ึ งจะคํานวณไปจนกว่าไม่มีกําลังการผลิตเหลืออยู่  
 

3.5.1.9   ขั้นตอนการเพิ่มความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดจากคํา

สั่งซื้อในวันถัดไป ในกรณีท่ีเหลือกําลังการผลิต (P9) 

ในกรณีที่ได้จัดสรรจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการผลิตครบทุกชนิดแล้ว (j = k) 

แต่ยังมีกําลังการผลิตเหลืออยู่ ก็จะเพิ่มความต้องการสุทธิของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดท่ีอยู่ใน

ประเภทท่ีเลือกจากปริมาณสั่งซื้อท่ีมีวันกําหนดส่งมอบในวันถัด ๆไป เพื่อให้สามารถใช้กําลังการ

ผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ แล้วคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการ

ผลิตใหม่ตั้งแต่ชนิดลําดับแรก 
 

3.5.1.10  ข ั้น ต อ นการจัดตารางการผลิตหลักในวันลําดับถัดไป (P10) 

เม่ือคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะผลิตเสร็จเป็นรอบแรกในวันลําดับท่ีสามของ

ตารางการผลิตหลักเรียบร้อยแล้ว (i = 3) ก็จะคํานวณจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะผลิตเสร็จในวัน

ลําดับถัดไป (i = i + 1) จนครบจํานวนวันท่ีต้องจัดตารางการผลิตหลัก (i = NumDays) 
 

ถ้าจัดตารางการผลิตหลักจนครบจํานวนวันที่ต้องจัดตารางการผลิตหลัก แล้วยังมี

จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบเหลืออยู่ ฝ่ ายวางแผนการผลิตจะพิจารณา       

การเพิ่มกําลังการผลิตในรูปแบบของการเพิ่มจํานวนชั่วโมงการทํางานล่วงเวลา และถ้ายังมีจํานวน

สินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบเหลืออยู่อีก ก็จะพิจารณาให้พนักงานฝ่ ายผลิตทํางาน

เพิ่มในวันอาทิตย์ (เวลาการทํางานปกติของพนักงาน คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์) จนกว่าจํานวนสินค้า

สําเร็จรูปท่ีผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบเป็ นท่ียอมรับได้ ตามภาพท่ี 3.21 
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ภาพท่ี 3.21  ผังการไหลของขั้นตอนการวางแผนกําลังการผลิต 
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3.5.2  การออกแบบข้ันตอนการตัดสินใจในการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 
 

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ จะช่วยทําให้บรรจุภัณฑ์คง

คลังมีระดับต่ําท่ีสุด และเป็นที่มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตมีอย่างพอเพียงเมื่อต้องการ  

ข ั้น ต อ นการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้ 
 

1)  เริ่มจากการพิจารณาตารางการผลิตหลักถึงจํานวนสินค้าสําเร็จรูปขั้นสุดท้าย (End 

Items) ที่จะทําการผลิตในแต่ละช่วงเวลา แล้วนํามากระจายเป็นความต้องการขั้นต้น (Gross 

Requirements) สําหรับบรรจุภัณฑ์ทุก ๆ รายการตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในอนาคตผ่านแฟ้ มข้อมูลบัญชี

รายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) 
 

2) ความต้องการบรรจุภัณฑ์ขั้นต้นจะถูกปรับให้เป็ นความต้องการสุทธิ (Net 

Requirement) สําหรับการสั่ง ซ่ึ งจะพิจารณาถึงปริมาณบรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง (Inventory On 

Hand) ปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างสั่ง (On Order) บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต และ

จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิตในแต่ละช่วงเวลา และจะต้องเผื่อ

บรรจุภัณฑ์ทีเสี ยไปในขั้นตอนการบรรจุไว้ท่ี 50% โดยจะเรียกใช้ข้อมูลผ่านฐานข้อมูล ซ่ึงความ

ต้องการสุทธิของบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการตามช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถคํานวณได้คล้ายกับที่โรงงาน

กรณีศึกษาคํานวณในปัจจุบัน แต่จะเปล่ียนจากการคํานวณความต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิรวมใน 1 

เดือน มาเป็นความต้องการสุทธิของบรรจุภัณฑ์ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึ งมีสูตรการคํานวณดังนี้  

 

ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ = ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น – บรรจุภัณฑ์ 

                                                                                  พร้อมใช้ 

เม่ือ   

       บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้  =  บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง + บรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างสั่ง 

                                         + บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต – บรรจุภัณฑ์เผื่อเสีย 

                                         – บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิต 

และ  

        บรรจุภัณฑ์เผื่อเสีย  =  0.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น    
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ด ัง น ั้น 

         ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

         = ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น – [บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง + บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างสั่ง 

            + บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต – (0.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น)   

              – บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิต] 

หรื อ 

         ความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ   

          =   (1.5 x ความต้องการบรรจุภัณฑ์ข ั้น ต ้น) – บรรจุภัณฑ์คงเหลือในคลัง 

   – บรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างสั่ง – บรรจุภัณฑ์ท่ีค้างอยู่ในสายการผลิต  

               + บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดสรรให้กับสินค้าสําเร็จรูปท่ียังค้างผลิต 

             

ถ้าค่าความต้องการบรรจุภัณฑ์สุทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่คํานวณได้มีค่ามากกว่าศูนย์ 

จะต้องมีการออกใบสั่งสําหรับบรรจุภัณฑ์รายการนั้น แต่ถ้าผลการคํานวณมีค่าน้อยกว่าศูนย์ แสดง

ว่ามีจํานวนบรรจุภัณฑ์เพียงพอกับช่วงเวลาที่มีความต้องการ และบรรจุภัณฑ์คงเหลือในช่วงเวลา

นั้นจะถูกยกไปเป็นบรรจุภัณฑ์คงเหลือสําหรับช่วงเวลาถัดไป 
 

เมื่อบรรจุภัณฑ์มีหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่เป็ นคนละหน่วยกัน จะต้องปรับความ

ต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของหน่วยใหญ่ และปรับเป็นเลขจํานวน

เต็ม ซ่ึ งถ้าค่าความต้องการบรรจุภัณฑ์สุ ทธิตามช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีคํานวณได้มีค่าเกินหน่ึงร้อย ก็

จะต้องปรับเป็นเลขท่ีหารด้วยสิบหรือหน่ึงร้อยลงตัวด้วย 
 

3)  เม่ือมีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการสั่งบรรจุภัณฑ์ ใบสั่งจะถูกทําการสั่งล่วงหน้าตาม

ช่วงเวลานําที่กําหนด ซ่ึงเป็นช่วงเวลานําของลูกค้าผู้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ติดตราของลูกค้ามายัง

บริษัทกรณีศึกษา   

 

3.5.3  การออกแบบข้ันตอนการตัดสินใจในการหาปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง 
 

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีมีความเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงในการขาดแคลน

วัตถุดิบ หรือลดความเส่ียงในการเก็บวัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินไป ข ั้น ต อ นการหาปริมาณ

วัตถุดิบคงคลังสํารองท่ีเหมาะสม มีดังต่อไปนี้ 
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3.5.3.1  คํานวณปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด  
 

รูปแบบการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) จะสามารถ

นําไปใช้ได้ภายใต้สมมติฐาน คือ ราคาวัตถุดิบ (C) ต้นทุนการเก็บรักษาวัตถุดิบ (h) และต้นทุนการ

สั่งซื้อต่อครั้ง (A) คงที่ ซ่ึ งปริมาณวัตถุดิบจะลดลงด้วยอัตราความต้องการคงที่ (D) ด้วยระยะเวลา

เท่ากับ (T) เม่ื อปริ มาณวัตถุดิบคงเหลือเท่ากับศูนย์ จะสั่งซื้อและรับวัตถุดิบทันทีด้วยปริมาณ (Q) 

สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณวัตถุดิบท่ีจะสั่งซื้อ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 

 

Q = ปริมาณการสั่งซื้อ (หน่วย) และ Q* = ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด (หน่วย)  

C = ราคาวัตถุดิบ (บาท/หน่วย)  

i   = ต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลัง  

       เพื่อให้สะดวกในการเข้าใจ คิดเป็น % ของราคาวัตถุดิบต่อสัปดาห์ 

h = iC = ต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลังทั้งหมดต่อสัปดาห์  

A = ต้นทุนการสั่งซื้อ (บาท/คําสั่งซื้อ)  

D = ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ (หน่วย/สัปดาห์)  

T = ระยะเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง (สัปดาห์)  
 

สูตรการคํานวณท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ  
 

                       ต้นทุนรวม = ราคาวัตถุดิบรวม + ต้นทุนในการสั่งซื้อรวม  

                                             + ต้นทุนในการถือครองว ัตถุดิบคงคลังรวม 

หรื อ     

                       
2

Q
h

Q

AD
CDTC ++=   

             

โดยท่ี  ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด   

                ต้นทุนรวม ณ ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด   ADhCDTC 2+=  

                   วัฏจักรหรือระยะเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง      
D

Q
T =  

 

 

 

 

 

2
*

AD
Q

h
=
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3.5.3.2  คํานวณหาจุดสั่งซื้อและปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง  
 

 

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการบริหารวัตถุดิบคงคลัง 

โรงงานกรณีศึกษาจะต้องคํานึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการมีวัตถุดิบคงคลังกับต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้น

เมื่อขาดแคลนวัตถุดิบคงคลัง ดังนั้นการกําหนดระดับการให้บริการ (Service Level) จึ ง เ ป็ น สิ่ง

สําคัญ เพราะระดับการให้บริการสูง ปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองเพิ่ม ต้นทุนถือครองวัตถุดิบคง

คลังสูง แต่ถ้าระดับการให้บริการต่ํา ปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองต ่ํา ต้นทุนถือครองวัตถุดิบคงคลัง

ต ่ํา 

ระดับการให้บริการสามารถกําหนดเ ป็ นลักษณะของความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่

ปริมาณความต้องการวัตถุดิบจะไม่สูงกว่าปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่ในช่วงเวลานํา (LT) หรื ออีก

นัยหน่ึงคือปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาเติมเต็มวัตถุดิบ 

ดังนั้น การกําหนดระดับบริการไว้ที่ร้อยละ 95 หมายความว่า มีความน่าจะเป็นหรือโอกาส 95% ท่ี

ความต้องการวัตถุดิบของลูกค้าจะไม่มากไปกว่าปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่มีอยู่ในช่วงเวลานํา หรื อ

โอกาสที่ลูกค้าต้องการวัตถุดิบแล้วไม่มีวัตถุดิบเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า      

มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 5 นั่นคือ 
 

ระดับการให้บริการ = 100 เปอร์เซ็นต์ – โอกาสท่ีวัตถุดิบขาดแคลน 
 

ในการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อ (ROP) และปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารอง มีวิธีการคํานวณดังนี้ 

 

ROP = Expected demand during lead time + Safety Stock 

        = ค่าเฉล่ียความต้องการในช่วงเวลานํา + dLTZσ   

        = (Dx LT) + LTZ Dσ  

 

      โดยท่ี     Z = คะแนนมาตรฐาน (Z-Score) 

           Dσ  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการ 

           LT = ช่วงเวลานํา (Lead time) 

           dLTσ  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการในช่วงเวลานํา 
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3.6  การออกแบบส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ 

 

ในการออกแบบส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ (User-Interface  Management) เ ป็ น

กระบวนการสําคัญท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจเลือกใช้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เน่ืองจากเ ป็ น ส่ว นที่คอยประสานการทํางานระหว่างพนักงาน

ผู้ใช้งานกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 

ส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้จะแสดงออกมาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วยรูปลักษณ์ต่าง ๆ 

เพื่อส่ือความหมายให้ผู้ใช้ทราบว่าจะต้องโต้ตอบกับระบบอย่างไรเพื่อให้เกิดการทํางาน แต่การ

ออกแบบส่วนส่ื อประสานกับผู้ใช้ไม่ใช่การนําเสนอรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้สวยงามเพียงอย่างเดียว

เ ท่า น ั้น ยังต้องคํานึงถึงการใช้งานส่วนส่ื อประสานเหล่านั้น ให้เรียนรู้ได้ง่าย ไม่สร้างความสับสน          

และเหมาะสมกับผู้ใช้ เพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์จากการทํางานให้มากที่สุดอีกด้วย ดังตัวอย่าง

การออกแบบส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ต่อไปนี้ 
 

เม่ือเริ่มเปิ ดโปรแกรมก่อนที่จะเข้าสู่เมนูหลัก จะปรากฏหน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ เพื่อให้

ผู้ใช้ใส่ User Name และ Password สําหรับการเข้าสู่ระบบ ดังภาพท่ี 3.22  

 

 
 

ภาพที่ 3.22  หน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ 

 

 เม่ือใส่ User Name และ Password ท่ีถูกต้องแล้วกดปุ่ มตกลง ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างเมนู

หลักดังภาพท่ี 3.23 
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ภาพที่ 3.23  หน้าต่างเมนูหลัก 

 

เมนูหลักจะแบ่งตามประเภทการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนหลัก  ดังต่อไปนี้ 
 

1)  การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูล – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับดู

รายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า วัตถุดิบ (สารปรุงรส) บรรจุภัณฑ์ สินค้าสําเร็จรูป 

และปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 ลัง (BOM) ซ่ึ งสามารเข้าใช้งานได้ท่ีเมนูดู

รายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลด้านบนซ้ายของเมนูหลักแล้วจะปรากฏเมนูย่อยดังภาพที่ 3.24 

รายละเอียดในแต่ละ   เมนูย่อยผู้ใช้สามารถดูวิธีการใช้งานได้ท่ีภาคผนวก ก    
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ภาพที่ 3.24  เมนูสําหรับดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูล 

 

2)  การเบิกหรือรับเข้า – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับการเบิกหรือรับเข้าวัตถุดิบ (สารปรุ ง

รส) บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ปุ่ มบนทูลบาร์ดังภาพที่ 3.25 ซ่ึ ง

สามารถดูวิธีการใช้งานได้ท่ีภาคผนวก ก    

 

 
 

ภาพที่ 3.25  เมนูสําหรับการเบิกหรือรับเข้าบนทูลบาร์ 

 
3)  การประมวลผล – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับการประมวลผลตามขั้นตอนการ

ตัดสินใจท่ีได้ออกแบบไว้ในลักษณะของตัวแบบ (Model Base) ประกอบด้วย การใส่หรือแก้ไขคํา

สั่งซื้อ   การวางแผนการผลิต และการวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ปุ่ มบน

ทูลบาร์ดังภาพท่ี 3.26 ซ่ึ งสามารถดูวิธีการใช้งานได้ท่ีภาคผนวก ก 

 

 
 

ภาพที่ 3.26  เมนูสําหรับการประมวลผลบนทูลบาร์ 
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ส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  

สําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา 

สามารถแสดงข้อมูลพร้อมกันได้หลายหน้าต่าง และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 

1)  ผู้ใช้สามารถควบคุมการทํางานบางอย่างได้ ได้แก่ อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับ

ระบบได้มากกว่า 1 ทาง ไม่บังคับให้ผู้ใช้ต้องโต้ตอบกับระบบในส่วนที่ไม่จําเป็น อนุญาตให้ผู้ใช้

สลับการทํางานและยกเลิกผลการทํางานบางอย่างได้ และไม่ให้ผู้ใช้ติดต่อกับระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจโดยการพิมพ์คําสั่งโดยตรง 

 2)  ลดปริมาณสิ่งที่ผู้ใช้ต้องจดจําลง เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งาน ได้แก่ 

กําหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ ลดการจดจําการใช้งานที่ผ่านมาขณะที่ใช้

โปรแกรมนั้นอยู่ และแสดงรายละเอียดการใช้งานพอสังเขปในเบื้องต้น 
 

3)  ส่วนจัดการส่ือประสานกับผู้ใช้แต่ละส่วนต้องสอดคล้องกัน ได้แก่ ลักษณะการ

โต้ตอบกับระบบท่ีโปรแกรมส่วนใหญ่ใช้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ส่วนส่ื อประสานกับผู้ใช้แต่ละส่วน

เช่ือมโยงกันอย่างเป็นลําดับขั้นตอน และมีส่วนนําทางการใช้งานให้กับผู้ใช้ระบบ 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

 

การทดสอบและวิเคราะห์ผลที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
 การทดสอบการทํางานและวิเคราะห์ผลที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้สําหรับ

การจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของโรงงานกรณีศึกษา มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และมี

ความน่าเช่ือถือ ซ่ึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1  การทดสอบการทํางานของระบบ 

 

การทดสอบการทํางานงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 

ส่วนที่หน่ึงเป็นส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานทั่วไปของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ และส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือหรือความสมเหตุสมผลในการทํางาน

ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 4.1.1  การตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานทั่วไปของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนโครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ชุดคําสั่งที่ใช้ในการประมวลผล และความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรต่างๆ ตลอดจนทดลอง

ประมวลผลโปรแกรมเพื่อพิจารณาข้อมูลนําเข้า ข้อมูลระหว่างการประมวลผล และข้อมูลผลลัพธ์ 

ว่าได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ การตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานทั่วไปของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจแบ่งการตรวจสอบเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆดังนี้ 
 

4.1.1.1  การตรวจสอบความถูกต้องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีการ

ประมวลผล 
 

                           1)  การตรวจสอบโครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โครงสร้าง

ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนการวิเคราะห์การจัดตารางการ
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ผลิตหลักและส่วนการวิเคราะห์แผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ในการ

ตรวจสอบโครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นการตรวจสอบชุดคําสั่งที่ใช้ในการ

ประมวลผลแต่ละส่วนให้ทํางานตามผังการไหลของขั้นตอนการตัดสินใจ (Flow Chart) ท่ีได้

ออกแบบไว้  

2)  การตรวจสอบชุดคําสั่งที่ใช้ในการประมวลผล เป็ นการตรวจสอบ

ชุดคําสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลให้ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรม ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบและแก้ไขได้ทันทีในระหว่างการเขียนโปรแกรม เน่ืองจากโปรแกรม Microsoft Visual 

Basic มีระบบตรวจสอบไวยากรณ์แบบอัตโนมัติ กล่าวคือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขณะการเขียน

โปรแกรม โปรแกรมจะทําการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและสามารถทําการแก้ไขได้ทันที 

3)  การตรวจสอบค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ เป็นการตรวจสอบค่าตัวแปร

ว่ามีการกําหนดชนิด ประเภท และค่าของตัวแปรเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบได้จากตัวแปรท่ีได้ทําการประกาศไว้ 
 

4.1.1.2   การตรวจสอบความถูกต้องของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบทดลอง

ประมวลผล 

เม่ือตรวจสอบโครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ชุดคําสั่งที่ใช้ในการ

ประมวลผล และค่าตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ในขั้นตอนนี้เ ป็ น ก า รทดลองใช้งาน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อตรวจสอบการทํางานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ การส่งผ่านข้อมูลนําเข้า 

ข้อมูลระหว่างการประมวลผล และข้อมูลผลลัพธ์ว่ามีความถูกต้องตามขั้นตอนการตัดสินใจท่ีได้

กําหนดไว้หรื อไม่ 
 

4.1.2  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลของระบบสนับสนุน 

 การตัดสินใจ 
 

เม่ือมีการตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานทั่วไปของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

และได้ทดลองประมวลผลจนได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ใ น ข ั้นตอนต่อไปจําเป็นต้องมี

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ เพื่อให้ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีสามารถใช้งานได้จริง การตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือและความสมเหตุสมผลนี้เป็ นการวัดผลการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     

เพื่อหาข้อดีและข้อเสียของระบบ โดยใช้ข้อมูลในอดีตของโรงงานกรณีศึกษาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ

ตรวจสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจว่าเป็นตัวแทนของ

ระบบงานจริงและมีประสิทธิภาพมากว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบงานในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 
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4.2  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตารางการผลิตหลัก 

 

เม่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กับ

ตารางการผลิตหลักที่ได้จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตแบบลองผิดลองถูก โดย

ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีช่วยจัดลําดับงาน (ระบบปัจจุบัน) เป็นจํานวน 6 เดือน สามารถแสดงการ

เปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 4.1 เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการจัดตารางการผลิตหลักคือให้จํานวน

สินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิต

มีจํานวนน้อยท่ีสุด ดังนั้นเกณฑ์ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ 1) จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีผลิตไม่ทัน

กําหนดส่งมอบ และ 2) ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีแผนกผลิต ซ่ึงชั่วโมงการทํางาน

ล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตจะมีอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน

ปกติ กับจํานวนวันอาทิตย์ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตทํางานเพิ่ม 

 

ตารางที่ 4.1  ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากตารางการผลิตหลักจํานวน 6 เดือน 

   

 

เกณฑ์การเปรียบเทียบ 

ผลลัพธ์จาก 

ระบบ

ปัจจุบัน 

ผลลัพธ์จาก 

ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ 

 

ผลการเปรียบเทียบ 

สินค้าสําเร็จรูปท่ีผลิต 

ไม่ทันกําหนดส่งมอบ 

 

895 ลัง 
 

0 ลัง 
ลดลงเฉล่ีย 149.17 ลัง 

ต่อเดือน 

ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาในวัน

ทํางานปกติ 

 

174 ชั่วโมง 
 

150 ชั่วโมง 
ลดลงเฉล่ีย 4 ชั่วโมง 

ต่อเดือน 
 

จํานวนวันอาทิตย์ท่ีให้เจ้าหน้าท่ี

แผนกผลิตทํางานเพิ่ม 

 

13 ว ัน 

 

4 ว ัน 

ลดลงเฉล่ีย 1.5 วันต่อเดือน 

หรือลดลงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง

ต่อเดือน 

 

ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากตารางการผลิตหลักจํานวน 6 เดือน พบว่า ตารางการ

ผลิตหลักท่ีได้จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต (ระบบปัจจุบัน) ผลิตสินค้าสําเร็จรูป

ได้ไม่ทันกําหนดส่งมอบจํานวน 895 ลัง ส่วนตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ทันกําหนดส่งมอบทั้งหมด ลดลง 895 ลัง หรือคิดเป็นลดลง



 

 

96 

เฉล่ีย 149.17 ลังต่อเดือน เน่ืองจากตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

สามารถจัดลําดับงานในตารางการผลิตหลักได้อย่างถูกต้อง เพราะวันที่ใช้หาความต้องการสุทธิเป็น

วันกําหนดส่งมอบที่เร็วที่สุดที่ยังผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ไม่ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการ ตามกฎ

และวิธีการจัดตารางการผลิตตามกําหนดส่งเร็วสุดก่อน (Earliest Due Date: EDD)  
 

นอกจากนี้ตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบปัจจุบัน มีชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาในวัน

ทํางานปกติ 174 ชั่วโมง ส่วนตารางการผลิตหลักท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีชั่วโมงการ

ทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ 150 ชั่วโมง ลดลง 24 ชั่วโมง หรือคิดเป็นลดลงเฉล่ีย 4 ชั่วโมงต่อ

เดือน และตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบปัจจุบัน มีจํานวนวันอาทิตย์ท่ีให้เจ้าหน้าที่แผนกผลิต

ทํางานเพิ่ม 13 วัน ส่วนตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีจํานวนวัน

อาทิตย์ท่ีให้เจ้าหน้าที่แผนกผลิตทํางานเพิ่ม 4 วัน ลดลง 9 วัน คิดเป็นลดลงเฉลี่ย 1.5 วันต่อเดือน 

หรือคิดเป็นลดลงเฉล่ีย 12 ชั่วโมงต่อเดือน  (ชั่วโมงการทํางานปกติต่อวันเท่ากับ 8 ชั่วโมง) ทําให้

โรงงานกรณีศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่แผนกผลิตทํางานเพิ่มลงได้มาก ซ่ึงค่าจ้าง

เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตในวันอาทิตย์จะสูงกว่าค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตในวันทํางานปกติ 
 

 ผลลัพธ์ของตารางการผลิตหลักที่ได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีจํานวนสินค้า

สําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตน้อย

กว่าผลลัพธ์ของตารางการผลิตหลักท่ีได้จากระบบปัจจุบัน เน่ืองจากตารางการผลิตหลักที่ได้จาก

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถใช้กําลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าตารางการ

ผลิตหลักที่ได้จากระบบปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการออกแบบข ั้น ต อ น ก า รตัดสินใจในการจัด

ตารางการผลิตหลักของระบบสนับสนุนการตัดสินใจคํานึงถึงการใช้กําลังการผลิตให้เต็ม

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

 

4.3  ผลการสํารวจจากผู้ใช้งาน 

 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงเป็ นผู้ใช้งานระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

สามารถสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1)  มีหน้าจอและเมนูการทํางานท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถป้ อนข้อมูลต่าง ๆ ได้

สะดวก  
 

2)  มีส่วนนําทางการใช้งานให้กับผู้ใช้ระบบ 
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3)  สามารถประมวลผลตารางการผลิตหลักประจําเดือนและแผนความต้องการวัสดุคงคลัง

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็ว และประมวลผลเม่ือไหร่ก็ได้ตามต้องการ  
 

4)  สามารถแก้ไขข้อมูลในรายงานตามท่ีผู้ใช้ระบบต้องการและสั่งพิมพ์รายงานได้ผ่านทาง

เคร่ืองพิมพ์  
 

 

5)  ไม่ต้องจําสูตรการคํานวณเพราะอยู่ในระบบ และมีการกําหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานที่

เหมาะสมให้กับผู้ใช้ ซ่ึ งสามารถแก้ไขค่าภายหลังได้ 
 

6)  การทํางานทุกอย่างอยู่ในระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งข้อมูล และ

สามารถแสดงข้อมูลพร้อมกันได้หลายหน้าต่าง 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

งานวิจ ัยนี้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการ

วางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของโรงานปลาหมึกปรุงรสกรณีศึกษา   

วัตถุประสงค์ของการจัดตารางการผลิตหลัก คือ ให้จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่ง

มอบและชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตมีจํานวนน้อยที่สุด ในส่วนของ       

การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้สามารถคํานวณปริมาณการ

ใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องทั้งชนิดและจํานวนที่เพียงพอ และทันเวลากับความต้องการที่ใช้ใน

การผลิตจริงตลอดช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการวางแผน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 

1)  ปัญหาที่เกิดขั้นกับโรงงานกรณีศึกษา คือ ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษาจัดตารางการผลิต

หลักโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานผู้วางแผน ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนให้เป็นระบบแต่อย่างใด ทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานใน

การวางแผน ขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตารางการผลิตหลัก และอาจทําให้เกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย จนบางครั้งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทัน

กําหนด หรือถ้าสามารถผลิตสินค้าได้ทันกําหนด ก็จะต้องมีชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่

แผนกผลิตมาก นอกจากนี้โรงงานกรณีศึกษายังประสบปัญหาปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งไปน้อยกว่า

ความต้องการที่ใช้ในการผลิตจริง ทําให้ต้องมีการปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลักให้สอดคล้องกับ

ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการสั่งบรรจุภัณฑ์มาเผื่อไว้จํานวนมากแล้วไม่

สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้ตามจํานวนที่สอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สั่งไป อัน

เน่ืองมาจากข้อจํากัดในเร่ืองกําลังการผลิต ก็จะทําให้ลูกค้าไม่พอใจได้ เน่ืองจากลูกค้าเป็นผู้จ่ายเงิน

ซื้อบรรจุภัณฑ์เอง ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบ คือ โรงงานกรณีศึกษาย ังไม่มีการจัดหาปริมาณวัตถุดิบคง

คลังสํารองให้เหมาะสม ซ่ึ งมีโอกาสที่วัตถุดิบจะขาดแคลน ทําให้ไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้

ทันกําหนด หรื อมีโอกาสท่ีจะเก็บวัตถุดิบคงคลังสํารองมากเกินความจําเป็ น ทําให้วัตถุดิบท่ีใช้ 
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หมดอายุ และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก อ ี ก ท ั้งยังไม่มีระบบการเบิกจ่าย-รับเข้าบรรจุภัณฑ์และเข้า

สิ นค้าสําเร็ จรู ปท่ีดี ทําให้มีปัญหาในการตรวจสอบสถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์และสินค้า

สําเร็จรูป 
  

2)  แนวทางในการแก้ปัญหา คือ นําวิธีการจัดตารางการผลิตตามกําหนดส่งเร็วสุดก่อน 

(Earliest Due Date: EDD) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบการจัดตารางการผลิตหลัก และสร้าง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณให้สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว เพื่อลดความยุ่งยาก ความ

ผิดพลาด และความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการคํานวณโดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของ

เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิตแบบลองผิดลองถูก ข้อมูลของตารางการผลิตหลักจะถูกส่งไปเป็นข้อมูล

นําเข้าของการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง (Material Requirements  Planning: MRP) ซ่ึ ง

นํามาช่วยในการบริหารวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการสั่งบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

เพียงพอกับปริมาณท่ีต้องการ และตรงตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้แผนการสั่งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

จะต้องสอดคล้องกับสินค้าสําเร็จรูปขั้นสุดท้ายท่ีกําหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก  
 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและ

รวบรวมข้อมูลของฝ่ ายต่าง ๆ มาจัดเก็บ แล้วทําการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์

ในการแก้ปัญหา ซ่ึ งจะนําไปให้เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จัด

ตารางการผลิตหลักและวางแผนความต้องการบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ตารางการผลิตหลัก    

ท่ีได้จะช่วยให้โรงงานกรณีศึกษาสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้รวดเร็วขึ้น ซ่ึงช่วยลดโอกาสการ

ผลิตสินค้าสําเร็จรูปไม่ทันกําหนดส่งมอบ และมีชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิต

น้อยลงจากชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาในปัจจุบัน นอกจากนี้ระบบ MRP ในระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ จะช่วยในการสั่งปริมาณบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่มากและไม่น้อยกว่ากับจํานวนที่

ต้องการ และตรงตามเวลาที่กําหนด ยิ่งไปกว่านั้นในระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังมีในส่วนของ

การคํานวณปริมาณวัตถุดิบคงคลังสํารองให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงที่วัตถุดิบจะ       

ขาดแคลนหรื อลดความเส่ียงท่ีวัตถุดิบจะหมดอายุ และในระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะมีระบบ

การเบิกจ่าย-รับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป ที่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทํา

ให้สามารถตรวจสอบสถานะคงคลังได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 

4) ผลการทดสอบกับตัวอย่างจํานวน 6 เดือนของโรงงานกรณีศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่า 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุ

คงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย สามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานกรณีศึกษาได้จริ ง มี

ความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตไม่ทันกําหนดส่งมอบ

ลดลงเฉล่ีย 149.17 ลังต่อเดือน ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติลดลงเฉล่ีย 4 ชั่วโมงต่อ
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เดือน และจํานวนวันอาทิตย์ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีแผนกผลิตทํางานเพิ่ม ลดลงเฉล่ีย 1.5 วันต่อเดือน หรือ

ลดลงเฉล่ีย 12 ชั่วโมงต่อเดือน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
  1)  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตและการวางแผน

ความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะ

นําไปพัฒนาต่อในส่วนของการวางแผนการจัดส่งสินค้าสําเร็จรูปของโรงงานกรณีศึกษาได้ 
  

  2) การจัดตารางการผลิตหลักในระบบสนับสนุนการตัดสินใจไม่ได้คํานึงถึงมูลค่าของ

สินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดต่อลัง  สามารถนํามูลค่าของสินค้าสําเร็จรูปแต่ละชนิดต่อลังมาพิจารณา

ในการจัดตารางการผลิตหลัก เพื่อให้ตารางการผลิตหลักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ 
  

  3)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Visual Basic ถ้าโรงงานกรณีศึกษา

ต้องการที่ใช้ระบบสนับสนุนใจแบบออนไลน์ สามารถนําเอาขั้นตอนการตัดสินใจในการการจัด

ตารางการผลิตและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ท่ีถูกนําเสนอใน

งานวิจัย ไปพัฒนาด้วยภาษาอ่ืน ๆ ได้ 
 

4) ผู้ท่ีสนใจสามารถนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับ
โรงงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการผลิตคล้ายกับโรงงานกรณีศึกษาได้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก  

 

คู่มือการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลัก 

และการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง 

 

การใช้งานทั่วไปของโปรแกรม 

 

การเข้าสู่ระบบ 

 เม่ือเริ่มเปิ ดโปรแกรมก่อนที่จะเข้าสู่เมนูหลัก จะปรากฏหน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ ให้ใส่ 

Username และ Password สําหรับการเข้าสู่ระบบ ดังภาพท่ี 1  
 

 
 

ภาพที่ 1  หน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ 

 

 ให้ใส่ Username และ Password ที่ถูกต้องแล้วกดปุ่ มตกลงเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก ถ้าปรากฏว่า 

Username หรื อ Password ไม่ถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือป้ อน Username หรื อ Password ไม่ถูกต้อง 

 

 ให้ใส่ Username และ Password ใหม่จนกว่าจะถูกต้อง หรือถ้าไม่ต้องการเข้าสู่เมนูหลัก

แล้วให้กดปุ่ มยกเลิก 

 ในกรณีท่ีต้องการแก้ไข Username หรือเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ ให้กดปุ่ มเปล่ียนรหัสผ่านแล้ว

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3  หน้าต่างแก้ไข Username หรือเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ 

 

 ต ้อ ง ใ ส่ท ั้ง Username และ Password (เดิม) ที่ถูกต้องในกรอบเดิม และใส่ Username และ 

Password (ใหม่) ที่ต้องการจะใช้ในกรอบใหม่ โดย Username และ Password (ใหม่) ที่ต้องการจะ

ใช้ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป และช่อง Confirm Password (ใหม่) จะต้องพิมพ์

เหมือนกับช่อง Password (ใหม่) ทุกประการ เพื่อเป็นการยืนยันว่า Password ที่ต้องการจะใช้นั้น
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พิมพ์ถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ มยืนยัน ถ้าปรากฏว่าทําอย่างหน่ึงอย่างใดไม่ถูกต้องจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนให้แก้ไขต่าง ๆ ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไข Username หรือเปล่ียน Password ไม่ถูกต้อง 
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ให้แก้ไขตามคําเตือนต่าง ๆ จนกว่าจะถูกต้อง หรือถ้าไม่ต้องการแก้ไข Username หรื อ

เปล่ียนรหัสผ่านใหม่แล้วให้กดปุ่ มยกเลิก 

เม่ือทําการแก้ไข Username หรือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ถูกต้องแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูลดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล Username และ Password ใหม่ 

 

เมนูหลัก 

 เม่ือใส่ Username และ Password ที่ถูกต้องแล้วกดปุ่ มตกลง จะเข้าสู่หน้าต่างเมนูหลักดัง

ภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6  หน้าต่างเมนูหลัก 
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เมนูหลักจะแบ่งตามประเภทการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนหลัก  ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูล – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับดู

รายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า วัตถุดิบ (สารปรุงรส) บรรจุภัณฑ์ สินค้าสําเร็จรู ป 

และปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 ลัง (BOM) สามารเข้าได้ที่เมนูดูรายละเอียดหรือ

แก้ไขข้อมูลด้านบนซ้ายของเมนูหลักแล้วจะปรากฏเมนูย่อยดังภาพท่ี 7 ซ่ึงในแต่ละเมนูย่อยจะ

กล่าวถึงในส่วนการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียด/แก้ไขข้อมูลของคู่มือการใช้โปรแกรมต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 7  เมนูสําหรับดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูล 
 

2. การเบิกหรือรับเข้า – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับการเบิกหรือรับเข้า วัตถุดิบ (สาร

ปรุงรส) บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป สามารถเข้าได้ท่ีปุ่ มบนทูลบาร์ดังภาพท่ี 8 ซ่ึงจะกล่าวถึงใน

ส่วนการเบิก-รับเข้าวัสดุคงคลังของคู่มือการใช้โปรแกรมต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 8  เมนูสําหรับการเบิกหรือรับเข้าบนทูลบาร์ 
 

 

3. การประมวลผล – ในส่วนนี้จะใช้สําหรับการประมวลผล ซ่ึงประกอบไปด้วย 

การใส่หรือแก้ไขคําสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต และการวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ สามารถเข้าได้ที่

ป ุ่ ม บนทูลบาร์ดังภาพท่ี 9 ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนการประมวลผลของคู่มือการใช้โปรแกรมต่อไป  
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ภาพที่ 9  เมนูสําหรับการประมวลผลบนทูลบาร์ 

 

 เน่ืองจากโปรแกรมนี้สามารถเปิ ดหน้าต่างลูกได้หลายหน้าต่างพร้อมกัน ดังนั้นที่หน้าต่าง

เมนูหลักจะมีเมนูการจัดเรียงไว้ใช้สําหรับการจัดเรียงหน้าต่างลูก ดังภาพท่ี 0 
 

   
 

ภาพที่ 10  เมนูสําหรับการจัดเรียง 

 

การจัดเรียงในแนวทแยง – จะจัดเรียงหน้าต่างลูกในแนวทแยงดังภาพท่ี 11 
 

 
 

ภาพที่ 11  การจัดเรียงหน้าต่างในแนวทแยง  
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การจัดเรียงในแนวนอน – จะจัดเรียงหน้าต่างลูกในแนวนอนดังภาพท่ี 12 
 

 
 

ภาพที่ 12  การจัดเรียงหน้าต่างในแนวนอน 

 

การจัดเรียงในแนวตั้ง - จะจัดเรียงหน้าต่างลูกในแนวตั้งดังภาพท่ี 13 
 

 
 

ภาพที่ 13  การจัดเรียงหน้าต่างในแนวตั้ง 
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ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือต้องการจะติดต่อกับผู้เขียน

โปรแกรม ให้กดที่เมนูเกี่ยวกับโปรแกรม/ติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรม ซ่ึงจะมีหน้าต่างแสดง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมและข้อมูลท่ีใช้ติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมในกรณีท่ีต้องการ

สอบถามการใช้งาน ดังภาพท่ี 14 
 

 
 

ภาพที่ 14  หน้าต่างเกี่ยวกับโปรแกรม 

 

ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมให้กดที่เมนูออกจากโปรแกรม ซ่ึงจะมีหน้าต่างให้ยืนยันการ

ออกจากโปรแกรมดังภาพท่ี 15 กดป ุ่ ม  OK ถ้าต้องการยืนยันการออกจากโปรแกรม หรือกดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการออกจากโปรแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 15  หน้าต่างยืนยันการออกจากโปรแกรม 



 

 

(113) 

การจัดการเกี่ยวกับรายละเอียด/แก้ไขข้อมูล 

 

เมนูพนักงานตามแผนก 

เม่ือต้องการดูรายละเอียดหรื อแก้ไขข้อมูลของพนักงานและแผนก ให้เข้าท่ีเมนู                  

ดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยพนักงานตามแผนก          

จะปรากฏหน้าต่างพนักงานตามแผนกต่าง ๆ ดังภาพท่ี 16 
 
 

 
 

ภาพที่ 16  หน้าต่างพนักงานตามแผนก           

 

 ในกล่องรายช่ือแผนก ถ้าคลิกที่แผนกใดก็จะปรากฏรายช่ือพร้อมทั้งข้อมูลของพนักงานใน

แผนกนั้นที่กรอบตรงกลางของหน้าต่าง จากภาพท่ี 16 มีรายช่ือในกล่องรายช่ือแผนกอยู่ 2 แผนก 

คือ แผนกโลจิสติกส์ กับแผนกการผลิต เมื่อคลิกที่แผนกโลจิสติกส์ กรอบตรงกลางของหน้าต่างจะ

แสดงรายช่ือพร้อมทั้งข้อมูลของพนักงานในแผนกโลจิสติกส์ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 2 คน ช่ือกฤษฎา และ

วนัสรา และกําลังคลิกเลือกพนักงานที่ช่ือกฤษฎา สามารถดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานที่เลือกได้ 3 

แบบ ตามปุ่ มท่ีปรากฏอยู่ในกรอบเกี่ยวกับพนักงานด้านซ้ายล่างของหน้าต่าง ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อมูลของพนักงาน - เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของพนักงาน ให้ดับเบิ้ล

คลิกช่องที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องลงไปในช่องนั้น แล้วกดปุ่ มบันทึกข้อมูล

พนักงานท่ีแก้ไข ระบบก็จะทําการแก้ไขข้อมูลของพนักงาน ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ครั้งละหลาย ๆ คน
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และหลาย ๆ ช่องพร้อมกัน โดยไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานกับเพศของพนักงานได้ และห้ามเว้น

ว่างในช่องช่ือและนามสกุล ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 17 
 

               
 

ภาพที่ 17  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของพนักงานไม่ถูกต้อง 

 

เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลของพนักงานในแผนกทั้งหมดแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 18 
 

 
 

ภาพที่ 18  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลของพนักงาน 

 

2. การลบข้อมูลของพนักงาน – เมื่อมีพนักงานลาออกแล้วอยากจะลบข้อมูลของ

พนักงานคนนั้น ให้คลิกเลือกพนักงานคนที่ต้องการจะลบข้อมูล แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลพนักงานที่

เลือก ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของพนักงานดังภาพท่ี 19 กดป ุ่ ม  Yes ถ้าต้องการ

ยืนยันการลบข้อมูลของพนักงานคนที่เลือกนี้ หรือกดปุ่ ม No ถ้าต้องการยกเลิกการลบข้อมูลของ

พนักงาน 
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ภาพที่ 19  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของพนักงาน 
 

ถ ้า ก ด ป ุ่ ม  Yes ระบบก็จะทําการลบข้อมูลของพนักงานคนที่เลือกนี้ออกจากระบบ 

แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 20 

 
 

ภาพที่ 20  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลของพนักงาน 
 

3. การเพิ่ม Username และ Password ให้กับพนักงาน – ในกรณีที่พนักงานยังไม่มี 

Username และ Password ในการเข้าระบบเพื่อที่จะใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Username 

และ Password ให้กับพนักงานคนนั้นได้ คลิกเลือกพนักงานคนท่ีต้องการจะเพิ่ม Username และ 

Password แล้วกดปุ่ มเพิ่ม Username&Password ให้กับพนักงานที่เลือก ถ้าพนักงานคนที่เลือกนี้มี 

Username และ Password แล้วจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 21 
 

 
 

ภาพที่ 21  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือพนักงานมี Username และ Password แล้ว 
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แต่ถ้าพนักงานคนที่เลือกนี้ยังไม่มี Username และ Password ก็จะปรากฏหน้าต่าง

ให้กําหนด Username และ Password สําหรับเข้าระบบ ดังภาพท่ี 22 
 

 
 

ภาพที่ 22  หน้าต่างกําหนด Username และ Password สําหรับเข้าระบบ 

 

Username และ Password ที่ต้องการจะใช้ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป 

และช่อง Confirm Password จะต้องพิมพ์เหมือนกับช่อง Password ทุกประการ เพื่อเป็นการยืนยัน

ว่า Password ที่ต้องการจะใช้นั้นพิมพ์ถูกต้องแล้ว จากนั้นกดปุ่ มยืนยัน ถ้าปรากฏว่าทําอย่างหน่ึง

อย่างใดไม่ถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างเตือนให้แก้ไขต่าง ๆ ดังภาพท่ี 23 
 
 

 
 

     
 

ภาพที่ 23  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือกําหนด Username หรื อ Password ไม่ถูกต้อง 
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ให้แก้ไขตามคําเตือนต่าง ๆ จนกว่าจะถูกต้อง หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่ม Username 

และ Password ให้กับพนักงานท่ีเลือกนี้แล้วให้กดปุ่ มยกเลิก 

เม่ือทําการเพิ่ม Username และ Password ให้กับพนักงานที่เลือกเรียบร้อยแล้ว จะ

ปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 24 
 

 
 

ภาพที่ 24  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล Username และ Password ให้กับพนักงาน 

 

  ในกรณีที่มีพนักงานใหม่แล้วต้องการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของพนักงานคนใหม่

ให้กับแผนก สามารถกระทําได้โดยพิมพ์ข้อมูลของพนักงานคนใหม่ที่กรอบเพิ่มรายช่ือพนักงานใน

ด้านขวาล่างของหน้าต่าง ดังภาพท่ี 25 

การเพิ่มรายช่ือพนักงานในแผนก 

 

 
 

ภาพที่ 25  กรอบเพิ่มรายช่ือพนักงานคนใหม่ 



 

 

(118) 

เม่ือพิมพ์ช่ือและข้อมูลของพนักงานใหม่เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ มบันทึกข้อมูลพนักงาน

ที่เพิ่ม ระบบก็จะทําการเพิ่มรายชื่อและข้อมูลของพนักงานคนที่เพิ่มนี้ ซ่ึงไม่สามารถใส่รหัส

พนักงานซํ้ากันได้ หรือเว้นว่างในช่องรหัสพนักงาน ชื่อ และนามสกุล ไม่อย่างนั้นจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 26 
 

 

                                      
 

              
 

ภาพที่ 26  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มช่ือหรือข้อมูลของพนักงานคนใหม่ไม่ถูกต้อง 

 

ถ้าทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของพนักงานใหม่ถูกต้องแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 27 
 

 
 

ภาพที่ 27  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลของพนักงานคนใหม่ 
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  ในกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อแผนก ให้คลิกเลือกชื่อแผนกที่ต้องการจะแก้ไขใน

กล่องรายช่ือแผนก จากนั้นพิมพ์ช่ือแผนกที่ถูกต้องลงในช่องช่ือแผนก แล้วกดปุ่ มยืนยันแก้ไขช่ือ

แผนกท่ีเลือกในกรอบเกี่ยวกับแผนกด้านขวาบนของหน้าต่าง ดังภาพท่ี 28 

การแก้ไขช่ือแผนก 

 

 
 

ภาพที่ 28  การแก้ไขช่ือแผนก 

 

ผู้ใช้ไม่สามารถเว้นว่างในช่องชื่อแผนก หรือพิมพ์ชื่อแผนกซํ้ากับที่มีอยู่ได้ 

ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 29 
 

                   
 

ภาพที่ 29  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขช่ือแผนกไม่ถูกต้อง 

 



 

 

(120) 

เมื่อทําการแก้ไขช่ือแผนกถูกต้องแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล 

ดังภาพท่ี 30 

 
 

ภาพที่ 30  หน้าต่างรายงานการแก้ไขช่ือแผนก 

 

ในกรณีที่ที่ต้องการเพิ่มแผนกใหม่ สามารถกระทําได้กดป ุ่ ม เ พ ิ่ม แ ผ น ก ใ ห ม่ใ น

กรอบเกี่ยวกับแผนกด้านขวาบนของหน้าต่างพนักงาน ดังภาพท่ี 31 

การเพิ่มแผนกใหม่ 

 

 

 

ภาพที่ 31  ปุ่ มเพิ่มแผนกใหม่ 

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพิ่มแผนก ซ่ึงรหัสแผนกจะถูกรันต่อเน่ืองอย่างอัตโนมัติ 

ดังภาพท่ี 32 
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ภาพที่ 32  หน้าต่างเพิ่มแผนก 
 

ให้พิมพ์ชื่อแผนกที่ต้องการจะเพิ่มในช่องชื่อแผนก แล้วกดปุ่ มยืนยันการเพิ่ม

แผนกนี้ โดยไม่สามารถเว้นว่างในช่องช่ือแผนกได้ หรือพิมพ์ช่ือแผนกซํ้ากับที่มีอยู่ได้ ไม่อย่างนั้น

จะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 33 
 

                    
 

ภาพที่ 33  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มช่ือแผนกใหม่ไม่ถูกต้อง 
 

ให้แก้ไขตามคําเตือนต่าง ๆ จนกว่าจะถูกต้อง หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มแผนกใหม่

แล้วให้กดปุ่ มยกเลิก เมื่อทําการเพิ่มแผนกใหม่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึก

ข้อมูล ดังภาพท่ี 34 

 
 

ภาพที่ 34  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลแผนกใหม่ 



 

 

(122) 

เมนูลูกค้า 
 

เมื่อต้องการดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของลูกค้า ให้เข้าที่เมนูดูรายละเอียดหรือแก้ไข

ข้อมูลในหน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยลูกค้า จะปรากฏหน้าต่างลูกค้าดังภาพท่ี 35 
 

 

 
 

ภาพที่ 35  หน้าต่างลูกค้า 
 

ในกล่องรายช่ือลูกค้า ถ้าคลิกที่ช่ือลูกค้ารายใดก็จะปรากฏข้อมูลของลูกค้ารายนั้นในกรอบ

แก้ไขหรือดูรายละเอียดของลูกค้าด้านล่างของหน้าต่าง สามารถดําเนินการเกี่ยวกับลูกค้าท่ีเลือกได้ 4 

แบบ ตามปุ่ มท่ีปรากฏอยู่ในกรอบด้านบนขวาของหน้าต่าง ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อมูลของลูกค้า - เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า ให้คลิกเลือก

ลูกค้ารายที่ต้องการจะแก้ไขในกล่องรายช่ือลูกค้า แล้วพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องลงในกรอบ

ด้านล่างของหน้าต่าง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ครั้งละ 1 รายช่ือ จากนั้นกดปุ่ มบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่

แก้ไข ระบบก็จะทําการแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนี้ โดยไม่สามารถแก้ไขรหัสลูกค้าได้ และห้ามเว้น

ว่างในช่องช่ือลูกค้า ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 36 
 

 
 

ภาพที่ 36  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง 



 

 

(123) 

เมื่อทําการแก้ไขข้อมูลของลูกค้าถูกต้องทั้งหมดแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงาน

การบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 37 
 

 
 

ภาพที่ 37  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า 

 

2. การลบข้อมูลของลูกค้า – เม่ือต้องการลบข้อมูลของลูกค้า ให้คลิกเลือกลูกค้าราย

ที่ต้องการจะลบในกล่องรายช่ือลูกค้า แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลของลูกค้าที่เลือก ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่าง

ถามก่อนลบข้อมูลของลูกค้าดังภาพท่ี 38 กดป ุ่ ม  Yes ถ้าต้องการยืนยันการลบข้อมูลของลูกค้ารายที่

เลือกนี้ หรือกดปุ่ ม No ถ้าต้องการยกเลิกการลบข้อมูลของลูกค้า 
 

 
 

ภาพที่ 38  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของลูกค้า 

 

ถ้ากดปุ่ ม Yes ระบบก็จะทําการลบข้อมูลของลูกค้ารายที่เลือกนี้ออกจากระบบ 

แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 39 
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ภาพที่ 39  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลของลูกค้า 
 

3. การดูหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า – ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียด

หรื อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ให้กดปุ่ มดูหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ซ่ึงจะ

ปรากฏหน้าต่างหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ดังภาพท่ี 40 
 

 
 

ภาพที่ 40  หน้าต่างหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 
 

อันดับแรกต้องเลือกช่ือลูกค้ารายที่ต้องการจะดูหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ถ้า

ผู้ใช้ต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเฉย ๆ ไม่ได้ต้องการแก้ไขแต่อย่างใด เมื่อดูเสร็จสามารถ

คลิกที่ปุ่ มกากบาทออกมาได้ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการจะแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า จะมีแนว



 

 

(125) 

ทางแก้ไขอยู่ 3 วิธี ดังภาพท่ี 41 คือ 1) พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ทับของเดิม ด้วยการดับเบิ้ลคลิก

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีต้องการจะแก้ไขแล้วพิมพ์หมายเลขใหม่ลงไป 2) ลบหมายเลขโทรศัพท์ท่ีเลือก 

ด้วยการคลิกเลือกหมายเลขโทรศัพท์ท่ีต้องการจะลบ แล้วกดปุ่ มลบหมายเลขโทรศัพท์ท่ีเลือก และ 

3) เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ลงไปในช่องหมายเลขโทรศัพท์ 

แล้วกดปุ่ มเพิ่ม ซ่ึ งสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าได้ครั้งละ 1 ราย 
 

1
2

3

 
  

ภาพที่ 41  การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 
 

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นั้นไม่สามารถที่จะเว้นว่างในช่องหมายเลข

โทรศัพท์แล้วกดปุ่ มเพิ่มได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 42 
 

 
 

ภาพที่ 42  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง 
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   เมื่อทําการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยัน

หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์เหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดัง

ภาพท่ี 43 ซ่ึ งต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 1 หมายเลขจึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันหมายเลข

โทรศัพท์ทั้งหมดได้ 
 

 
 

ภาพที่ 43  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเหลืออยู่ 

 

   ถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าอย่างน้อย 1 หมายเลข จะสามารถกดปุ่ มยืนยัน

หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 44 
 

 
 

ภาพที่ 44  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 

 

เน่ืองจากสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าได้เพียงครั้งละ 1 ราย ดังนั้น

จึงมีหน้าต่างถามว่าต้องการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ารายอ่ืนอีกหรือไม่ ดังภาพท่ี 45 

ถ้าต้องการให้กดปุ่ ม Yes ซ่ึงจะกลับเข้าสู่หน้าต่างหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ถ้าไม่ต้องการให้กด

ป ุ่ ม  No  
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ภาพที่ 45  หน้าต่างถามการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ารายอ่ืน 

 

4. การดูหรื อแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้า – ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียด

หรื อแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้า ให้กดปุ่ มดูหรือแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้า ซ่ึงจะ

ปรากฏหน้าต่างหมายเลขโทรสารของลูกค้า ดังภาพท่ี 46 
 

 
 

ภาพที่ 46  หน้าต่างหมายเลขโทรสารของลูกค้า 

 

อันดับแรกต้องเลือกชื่อลูกค้ารายที่ต้องการจะดูหรือแก้ไขหมายเลขโทรสาร ถ้า

ผู้ใช้ต้องการดูหมายเลขโทรสารของลูกค้าเฉย ๆ ไม่ได้ต้องการแก้ไขแต่อย่างใด เมื่อดูเสร็จสามารถ

คลิกที่ปุ่ มกากบาทออกมาได้ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการจะแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้า จะมีแนว



 

 

(128) 

ทางแก้ไขอยู่ 3 วิธีเหมือนกันกับการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ดังภาพท่ี 47  คือ 1) พิมพ์หมายเลข

โทรสารทับของเดิม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกหมายเลขโทรสารที่ต้องการจะแก้ไขแล้วพิมพ์หมายเลข

ใหม่ลงไป 2) ลบหมายเลขโทรสารท่ีเลือก ด้วยการคลิกเลือกหมายเลขโทรสารที่ต้องการจะลบ แล้ว

ก ด ป ุ่ ม ล บหมายเลขโทรสารท่ีเลือก และ 3) เพิ่มหมายเลขโทรสาร ด้วยการพิมพ์หมายเลขโทรสาร

ใหม่ลงไปในช่องหมายเลขโทรสาร แล้วกดปุ่ มเพิ่ม ซ่ึ งสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

ได้ครั้งละ 1 ราย 
 

3

1
2

 
  

ภาพที่ 47  การแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้า 
 

ในการเพิ่มหมายเลขโทรสารนั้นไม่สามารถที่จะเว้นว่างในช่องหมายเลขโทรสาร

แล้วกดปุ่ มเพิ่มได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 48 
 

 
 

ภาพที่ 48  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มหมายเลขโทรสารของลูกค้าไม่ถูกต้อง 
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   เมื่อทําการแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยัน

หมายเลขโทรสารทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีหมายเลขโทรสารเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพ

ท่ี 49 ซ่ึงต้องใส่หมายเลขโทรสารอย่างน้อย 1 หมายเลขจึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันหมายเลขโทรสาร

ทั้งหมดได้ 
 

 
 

ภาพที่ 49  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลหมายเลขโทรสารของลูกค้าเหลืออยู่ 

 

   ถ้ามีหมายเลขโทรสารของลูกค้าอย่างน้อย 1 หมายเลข จะสามารถกดปุ่ มยืนยัน

หมายเลขโทรสารทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 50 
 

 
 

ภาพที่ 50  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรสารของลูกค้า 

 

เน่ืองจากสามารถแก้ไขหมายเลขโทรสารของลูกค้าได้เพียงครั้งละ 1 ราย ดังนั้นจึง

มีหน้าต่างถามว่าต้องการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรสารของลูกค้ารายอ่ืนอีกหรือไม่ ดังภาพท่ี 51 ถ้า

ต้องการให้กดปุ่ ม Yes ซ่ึงจะกลับเข้าสู่หน้าต่างหมายเลขโทรสารของลูกค้า ถ้าไม่ต้องการให้กดปุ่ ม 

No  
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ภาพที่ 51  หน้าต่างถามการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรสารของลูกค้ารายอ่ืน 

 

  

การเพิ่มรายช่ือลูกค้า 

  ในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่แล้วต้องการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของลูกค้ารายใหม่นี้ 

สามารถกระทําได้คลิกที่กรอบเพิ่มรายช่ือลูกค้าด้านล่างของหน้าต่าง แล้วพิมพ์ข้อมูลของลูกค้าราย

ใหม่ลงในกรอบเพิ่มนั้น ซ่ึงรหัสลูกค้าจะถูกรันต่อเน่ืองอย่างอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 52 
 

 
 

ภาพที่ 52  กรอบเพิ่มรายช่ือลูกค้า 

 

เม่ือพิมพ์ช่ือและข้อมูลของลูกค้ารายใหม่ในกรอบเพิ่มรายช่ือลูกค้าเสร็จแล้ว ให้กด

ปุ่ มบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่เพิ่ม ระบบก็จะทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของลูกค้ารายที่เพิ่มนี้ โดย

ไม่สามารถเว้นว่างในช่องช่ือลูกค้าได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 53 
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ภาพที่ 53  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มรายช่ือลูกค้าไม่ถูกต้อง 
 

ถ้าทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของลูกค้ารายใหม่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 54 
 

 
 

ภาพที่ 54  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลของลูกค้ารายใหม่ 
 

จากนั้นจะมีหน้าต่างเตือนให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของ

ลูกค้าท่ีเพิ่มนี้ด้วย ดังภาพท่ี 55 ซ่ึงขั้นตอนการใส่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของลูกค้า

จะเหมือนกันกับขั้นตอนท่ีกล่าวไปแล้วก่อนหน้าทุกประการ 
 

 
 

ภาพที่ 55  หน้าต่างเตือนให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของลูกค้ารายท่ีเพิ่ม 
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เมนูวัตถุดิบ (สารปรุงรส) 
 

เมื่อต้องการดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบ (สารปรุงรส) ให้เข้าท่ีเมนู                

ดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยวัตถุดิบ (สารปรุงรส)        

จะปรากฏหน้าต่างวัตถุดิบ (สารปรุงรส) ดังภาพท่ี 56 
 
 

 
 

ภาพที่ 56  หน้าต่างวัตถุดิบ (สารปรุงรส)         

 

ในกล่องรายชื่อวัตถุดิบ ถ้าคลิกที่ชื่อใดก็จะปรากฏข้อมูลของวัตถุดิบชนิดนั้นในกรอบ

ด้านล่างของหน้าต่าง สามารถดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เลือกได้ 3 แบบ ตามปุ่ มที่ปรากฏอยู่ใน

กรอบด้านบนขวาของหน้าต่าง ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบ - เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบ ให้คลิกเลือก

วัตถุดิบชนิดที่ต้องการจะแก้ไขในกล่องรายช่ือวัตถุดิบ แล้วพิมพ์ข้อมูลของวัตถุดิบที่ถูกต้องลงใน

กรอบด้านล่างของหน้าต่าง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ครั้งละ 1 ชนิด จากนั้นกดปุ่ มบันทึกข้อมูลวัตถุดิบท่ี

แก้ไข ระบบก็จะทําการแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบชนิดนี้ โดยไม่สามารถแก้ไขรหัสและหน่วยของ

วัตถุดิบได้ และห้ามเว้นว่างในทุกช่อง ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 57 และภาพท่ี 

58 
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ภาพที่ 57  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 1 
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ภาพที่ 58  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 2 
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ในที่นี้การแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนบวก คือ ต้องใส่ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับศูนย์ ซ่ึงสามารถเป็นจุดทศนิยมได้ ส่วนการแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนเต็มบวก คือ ต้องใส่

ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยไม่สามารถเป็นจุดทศนิยมได้  

แต่ถ้ายังไม่ทราบความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ

ต้องการ จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง สามารถใส่ค่าให้เป็นศูนย์ได้ ซ่ึงถ้ามีข้อมูลการเบิก

ใช้วัตถุดิบชนิดนี้มากพอ (เกิน 100 วัน) จะสามารถคํานวณหาค่าต่าง ๆ เหล่านนี้ได้ด้วยการกดปุ่ ม

คํานวณสีฟ้ าเข้มข้างล่างสุดของหน้าต่าง ดังจะกล่าวในหัวข้อการคํานวณต่อไป  

เมื่อทําการแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบถูกต้องทั้งหมดแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงาน

การบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 59 
 

 
 

ภาพที่ 59  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบ 
 

2. การลบข้อมูลของวัตถุดิบ – เมื่อต้องการลบข้อมูลของวัตถุดิบที่เลิกใช้แล้ว ให้

คลิกเลือกวัตถุดิบชนิดที่ต้องการจะลบในกล่องรายชื่อวัตถุดิบ แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลวัตถุดิบที่เลือก 

ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของวัตถุดิบดังภาพท่ี 60 กดป ุ่ ม  Yes ถ้าต้องการยืนยันการ

ลบข้อมูลของวัตถุดิบชนิดท่ีเลือกนี้ หรือกดปุ่ ม No ถ้าต้องการยกเลิกการลบข้อมูลของวัตถุดิบ 
 

 
 

ภาพที่ 60  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของวัตถุดิบ 
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ถ ้า ก ด ป ุ่ ม  Yes ระบบก็จะทําการลบข้อมูลของวัตถุดิบชนิดท่ีเลือกนี้ออกจากระบบ 

แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 61 
 

 
 

ภาพที่ 61  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลของวัตถุดิบ 

 

3. การดูข้อมูลการเบิก/รับเข้าของวัตถุดิบ – เน่ืองจากโปรแกรมมีการทํางานใน

ส่วนของการเบิกและรับเข้าวัตถุดิบ ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมจึงสามารถที่จะดูข้อมูลการการเบิกและ

รับเข้าวัตถุดิบย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี  คลิกเลือกวัตถุดิบชนิดที่ต้องการจะดูข้อมูลการการเบิกและ

รับเข้าย้อนหลังในกล่องรายชื่อวัตถุดิบ แล้วกดปุ่ มดูข้อมูลการเบิก/รับเข้าวัตถุดิบท่ีเลือก ซ่ึ งจะ

ปรากฏหน้าต่างข้อมูลการเบิก/รับเข้าวัตถุดิบ ดังภาพท่ี 62 โดยเรียงลําดับข้อมูลตามวันที่ดําเนินการ

ก่อนไปยังวันท่ีดําเนินการทีหลัง (โปรแกรมจะใช้รูปแบบวันท่ีเป็น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ.)  
 

 
 

ภาพที่ 62  หน้าต่างข้อมูลการการเบิกและรับเข้าวัตถุดิบ 
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  ในกรณีที่ไม่ทราบความต้องการใช้เฉล่ียต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ

ต้องการ จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง แล้วต้องการที่จะคํานวณหาค่าต่าง ๆ เหล่านี้ 

สามารถกระทําได้โดยการคลิกเลือกวัตถุดิบชนิดที่ต้องการจะคํานวณ แล้วกดปุ่ มคํานวณสีฟ้ าเข้ม

ข้างล่างสุดของหน้าต่าง ดังภาพท่ี 63 

การคํานวณความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ

ต้องการ จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง 

 
 

 
  

ภาพที่ 63  ปุ่ มคํานวณความต้องการเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อ

ต่อ ค ร ั้ง 

 

โดยถ้ามีข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบชนิดนี้ไม่เกิน 100 วัน จะไม่สามารถคํานวณ

ความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการได้ แต่จะสามารถ

คํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งได้ ถ้าผู้ใช้สามารถใส่ค่าความต้องการใช้เฉลี่ยต่อ

สัปดาห์และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเองได้  ตามตัวอย่างจากภาพท่ี 63 ความต้องการใช้นํ้าตาลทราย

เฉล่ียต่อสัปดาห์ = 97.78 กและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการ = 3.15 กซ่ึงเป็นค่าที่ผู้ใช้

คํานวณขึ้นมาเอง เมื่อกดปุ่ มคํานวณสีฟ้ าเข้มข้างล่างสุดของหน้าต่างจะปรากฏหน้าต่างผลการ

คํานวณ ดังภาพท่ี 64  
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ภาพที่ 64  หน้าต่างถามก่อนการบันทึกผลการคํานวณ กรณีมีข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบไม่เกิน  

                     100 ว ัน 
 

ถ้าต้องการยืนยันและบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบที่คํานวณมาได้นี้ ให้กดปุ่ ม Yes 

หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบท่ีคํานวณมาได้นี้ ให้กดปุ่ ม No 

ในกรณีที่มีข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบมากพอ (เกิน 100 วัน) จะสามารถคํานวณ

ความต้องการใช้เฉล่ียต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการได้  เมื่อกดปุ่ มคํานวณสี

ฟ้ าเข้มข้างล่างสุดของหน้าต่าง จะปรากฏหน้าต่างถามก่อนการคํานวณว่าจะให้โปรแกรมคํานวณ

ความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการด้วยหรือไม่                  

ดังภาพท่ี 65 ถ้าต้องการให้กดปุ่ ม Yes หรือไม่ต้องการให้กดปุ่ ม No  
 
 

 
 

ภาพที่ 65  หน้าต่างถามก่อนการคํานวณว่าให้คํานวณความต้องการเฉล่ียต่อสัปดาห์และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานด้วยหรือไม่ 
 

ถ้ากดปุ่ ม No โปรแกรมจะคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งเพียง

อย่างเดียว โดยการใช้ความต้องการเฉล่ียต่อสัปดาห์และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการค่าเดิม
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ที่ผู้ใช้คํานวณขึ้นมาเอง เหมือนกับตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างผลการ

คํานวณ ดังภาพท่ี 66 
 

 
 

ภาพที่ 66  หน้าต่างถามก่อนการบันทึกผลการคํานวณ กรณีมีข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบเกิน 100  

                      ว ัน 
 

จะเห็นได้ว่าจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่คํานวณได้จะเป็นตัวเลขเดิม 

เน่ืองจากยังไม่ได้คํานวณความต้องการใช้เฉล่ียต่อสัปดาห์และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้องการ

ใหม่แต่อย่างใด ยังคงใช้ค่าเดิมผู้ใช้คํานวณขึ้นมาเอง ถ้าต้องการยืนยันและบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบ

ท่ีคํานวณมาได้นี้ ให้กดปุ่ ม Yes หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบที่คํานวณมาได้นี้ ให้กด

ป ุ่ ม  No 

จากหน้าต่างถามก่อนการคํานวณ (ภาพท่ี 65) ถ ้า ก ด ป ุ่ ม  Yes คือให้โปรแกรม

คํานวณทั้งความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการ จุดสั่งซื้อ และ

ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง จะปรากฏหน้าต่างผลการคํานวณ ดังภาพท่ี 67 
 
 

 
 

ภาพที่ 67  หน้าต่างถามก่อนการบันทึกผลการคํานวณ กรณีมีข้อมูลการเบิกใช้วัตถุดิบเกิน 100 ว ัน 

พร้อมผลการคํานวณความต้องการเฉล่ียต่อสัปดาห์และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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จะเห็นได้ว่ามีผลการคํานวณทั้งความต้องการใช้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานความต้องการ จุดสั่งซื้อ และปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง ถ้าต้องการยืนยันและบันทึกข้อมูล

ของวัตถุดิบท่ีคํานวณมาได้นี้ ให้กดปุ่ ม Yes หรือถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบท่ีคํานวณมา

ได้นี้ ให้กดปุ่ ม No 

ข้อควรระวัง  - ในการคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง ควร

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อหน่วยต่อปี ให้ถูกต้องกับ

ความเป็นจริง เพราะจะส่งผลต่อค่าท่ีคํานวณได้ 

 

  ในกรณีที่มีวัตถุดิบที่มีสถานะคงคลังต่ํากว่าจุดสั่งซื้อ เมื่อเลือกเมนูวัตถุดิบ (สาร

ปรุ งรส) จะมีหน้าต่างรายงานการแจ้งเตือนวัตถุดิบที่ต้องทําการจัดซื้อก่อนที่หน้าต่างวัตถุดิบจะ

ปรากฏ ดังภาพท่ี 68 ซ่ึงจะต้องทําการจัดซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่คํานวณได้ แล้วแก้ไข

สถานะคงคลังให้มากกว่าจุดสั่งซื้อ หน้าต่างรายงานการแจ้งเตือนจึงจะหายไป  

การแจ้งเตือนเม่ือมีวัตถุดิบท่ีต้องทําการจัดซื้อ 

 

 
 

ภาพที่ 68  หน้าต่างรายงานการแจ้งเตือนวัตถุดิบท่ีต้องทําการจัดซื้อ 

 

  ในกรณีที่มีวัตถุดิบชนิดใหม่แล้วต้องการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของวัตถุดิบชนิด

ใหม่นี้สามารถกระทําได้คลิกกรอบเพิ่มรายช่ื อวัตถุดิบด้านล่างของหน้าต่าง แล้วพิมพ์ข้อมูลของ

วัตถุดิบชนิดใหม่ลงในกรอบเพิ่มนั้น ซ่ึงรหัสวัตถุดิบจะถูกรันต่อเน่ืองอย่างอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 69 

การเพิ่มรายช่ือวัตถุดิบ 
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ภาพที่ 69  กรอบเพิ่มรายช่ือวัตถุดิบ 

 

เมื่อพิมพ์ชื่อและข้อมูลของวัตถุดิบชนิดใหม่ในกรอบเพิ่มเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม

บันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่เพิ่ม ระบบก็จะทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของวัตถุดิบชนิดใหม่ โดยไม่

สามารถเว้นว่างในทุกช่อง ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนเหมือนกับการแก้ไขข้อมูลวัตถุดิบ (ดู

คําอธิบายเพิ่มเติมได้ท่ีการแก้ไขข้อมูลของวัตถุดิบ) 

ถ้าทําการเพิ่มรายชื่อและข้อมูลของวัตถุดิบชนิดใหม่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ

หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 70 
 

 
 

ภาพที่ 70  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบชนิดใหม่ 
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เมนูบรรจุภัณฑ์ 
 

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ ให้เข้าที่เมนูดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลใน

หน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยบรรจุภัณฑ์ จะปรากฏหน้าต่างบรรจุภัณฑ์ดังภาพท่ี 71  
 
 

 
 

ภาพที่ 71  หน้าต่างบรรจุภัณฑ์ 

 

ในกล่องรายชื่อบรรจุภัณฑ์ ถ้าคลิกที่ชื่อใดก็จะปรากฏข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นใน

กรอบด้านล่างของหน้าต่าง สามารถดําเนินการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือกได้ 3 แบบ ตามปุ่ มที่

ปรากฏอยู่ในกรอบด้านบนขวาของหน้าต่าง ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ - เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ ให้

คลิกเลือกบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ต้องการจะแก้ไขในกล่องรายช่ือบรรจุภัณฑ์ แล้วพิมพ์ข้อมูลของบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีถูกต้องลงในกรอบด้านล่างของหน้าต่าง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ครั้งละ 1 ช นิ ด   จ า ก น ั้น ก ด ป ุ่ ม

บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่แก้ไข ระบบก็จะทําการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ โดยไม่

สามารถแก้ไขรหัสและหน่วยของบรรจุภัณฑ์ได้ และห้ามเว้นว่างในทุกช่อง ไม่อย่างนั้นจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 72 
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ภาพที่ 72  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง  
 

ในที่นี้การแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนบวก คือ ต้องใส่ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับศูนย์ ซ่ึงสามารถเป็นจุดทศนิยมได้ ส่วนการแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนเต็มบวก คือ ต้องใส่

ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยไม่สามารถเป็นจุดทศนิยมได้ เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลของ

บรรจุภัณฑ์ถูกต้องทั้งหมดแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 73 
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ภาพที่ 73  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ 

 

ข้อควรระวัง – จากหน้าต่างบรรจุภัณฑ์ (ภาพท่ี 71) ได้คลิกเลือกถุงโหลขนาด 

7.5x11 ซึงมีหน่วยย่อยคือถุง แต่เวลาสั่งบรรจุภัณฑ์จะสั่งเป็นหน่วยใหญ่คือกิโลกรัม โดยที่จํานวน

ถุงต่อ 1 กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ 210 ถุง ดังนั้นถ้าบรรจุภัณฑ์ใดใช้หน่วยในการสั่งคนละหน่วยกับการ

ใช้ ก็ให้ใส่หน่วยย่อย หน่วยใหญ่ และจํานวนหน่วยย่อยต่อหน่ึงหน่วยใหญ่ในลักษณะเดียวกับ

ตัวอย่างนี้ แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์ใดใช้หน่วยในการสั่งเป็นหน่วยเดียวกับการใช้ ก็ให้ใส่หน่วยย่อย

เหมือนกันกับหน่วยใหญ่ และจํานวนหน่วยย่อยต่อหน่ึงหน่วยใหญ่มีค่าเท่ากับหน่ึง ดังภาพท่ี 74 
 
 

 
 

ภาพที่ 74  การใส่ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีหน่วยย่อยและหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเดียวกัน 
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2. การลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ – เมื่อต้องการลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ที่เลิกใช้

แล้ว ให้คลิกเลือกบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ต้องการจะลบในกล่องรายช่ือบรรจุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ มลบข้อมูล

บรรจุภัณฑ์ท่ีเลือก ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ดังภาพท่ี 75 กดป ุ่ ม  Yes 

ถ้าต้องการยืนยันการลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เลือกนี้ หรือกด ป ุ่ ม  No ถ้าต้องการยกเลิกการ

ลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพที่ 75  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ 
 

ถ้ากดปุ่ ม Yes ระบบก็จะทําการลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เลือกนี้ออกจาก

ระบบ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 76 
 

 
 

ภาพที่ 76  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ 

 

3. การดูข้อมูลการเบิก/รับเข้าของบรรจุภัณฑ์ – เน่ืองจากโปรแกรมมีการทํางานใน

ส่วนของการเบิกและรับเข้าบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมจึงสามารถท่ีจะดูข้อมูลการการเบิกและ

รับเข้าบรรจุภัณฑ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี  คลิกเลือกบรรจุภัณฑ์ชนิดท่ีต้องการจะดูข้อมูลการการเบิก

และรับเข้าย้อนหลังในกล่องรายช่ือบรรจุภัณฑ์ แล้วกดปุ่ มดูข้อมูลการเบิก/รับเข้าบรรจุภัณฑ์ท่ีเลือก 

ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการเบิก/รับเข้าบรรจุภัณฑ์ดังภาพท่ี 77 โดยเรียงลําดับข้อมูลตามวันที่

ดําเนินการก่อนไปยังวันท่ีดําเนินการทีหลัง (โปรแกรมจะใช้รูปแบบวันท่ีเป็น เดือน/ว ันท่ี/ปี ค.ศ.)  
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ภาพที่ 77  หน้าต่างข้อมูลการการเบิกและรับเข้าบรรจุภัณฑ์ 
 

  ในกรณีที่มีบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่แล้วต้องการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของบรรจุภัณฑ์

ชนิดใหม่นี้ สามารถกระทําได้คลิกกรอบเพิ่มรายช่ือบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบด้านล่างของหน้าต่าง แล้ว

พิมพ์ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ลงในกรอบเพิ่มนั้น ซ่ึงรหัสบรรจุภัณฑ์จะถูกรันต่อเน่ืองอย่าง

อัตโนมัติดังภาพท่ี 78 

การเพิ่มรายช่ือบรรจุภัณฑ์ 

 

 
 

ภาพที่ 78  กรอบเพิ่มรายช่ือบรรจุภัณฑ์ 
 

เมื่อพิมพ์ช่ือและข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ในกรอบเพิ่มเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม

บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ท่ีเพิ่ม ระบบก็จะทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ โดย

ไม่สามารถเว้นว่างในทุกช่อง ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนเหมือนกับการแก้ไขข้อมูลบรรจุ
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ภัณฑ์ (ดูคําอธิบายเพิ่มเติมได้ท่ีการแก้ไขข้อมูลของบรรจุภัณฑ์) ถ้าทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของ

บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 79 
 

 
 

ภาพที่ 79  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ 
 

เมนูสินค้าสําเร็จรูป  

เมื่อต้องการดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป ให้เข้าที่เมนูดูรายละเอียด

หรือแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยสินค้าสําเร็จรูป จะปรากฏหน้าต่างสินค้า

สําเร็จรูปดังภาพท่ี 80 
 

 
 

ภาพที่ 80  หน้าต่างสินค้าสําเร็จรูป 



 

 

(148) 

ในกล่องรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป ถ้าคลิกที่ช่ือใดก็จะปรากฏข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิด

นั้นในกรอบด้านล่างของหน้าต่าง สามารถดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าสําเร็จรูปท่ีเลือกได้ 3 แบบ ตาม

ปุ่ มที่ปรากฏอยู่ในกรอบด้านบนขวาของหน้าต่าง ส่วนปุ่ มท่ีเหลืออีก 1 ปุ่ ม ใช้สําหรับเพิ่มประเภท

ของสินค้าสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป - เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของสินค้า

สําเร็จรูป ให้คลิกเลือกสินค้าสําเร็จรูปชนิดที่ต้องการจะแก้ไขในกล่องรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป แล้ว

พิมพ์ข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปที่ถูกต้องลงในกรอบด้านล่างของหน้าต่าง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้ครั้ง

ละ 1 ชนิด จากนั้นกดปุ่ มบันทึกข้อมูลสินค้าสําเร็จรูปที่แก้ไข ระบบก็จะทําการแก้ไขข้อมูลของ

สินค้าสําเร็จรูปชนิดนี้ ซ่ึงประเภทในขั้นตอนทับยืด ประเภทในขั้นตอนแช่ และประเภทในขั้นตอน

ย่าง-อบ คือ คําที่จะแสดงในใบรายงานแผนการผลิตของขั้นตอนนั้น ๆ โดยไม่สามารถแก้ไขรหัส 

หน่วย และประเภทของสินค้าสําเร็จรูปได้ และห้ามเว้นว่างในทุกช่อง ไม่อย่างนั้นจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 81 และภาพท่ี 82 
 

    
 

 
 

 
 

ภาพที่ 81  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 1 
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ภาพที่ 82  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 2 

 

ในที่นี้การแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนบวก คือ ต้องใส่ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับศูนย์ ซ่ึงสามารถเป็นจุดทศนิยมได้ ส่วนการแก้ไขให้เป็นเลขจํานวนเต็มบวก คือ ต้องใส่

ตัวเลขให้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โดยไม่สามารถเป็นจุดทศนิยมได้  
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เม่ือทําการแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปถูกต้องทั้งหมดแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 83 
 

 
 

ภาพที่ 83  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป 

 

2. การลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป – เมื่อต้องการลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปที่

เลิกผลิตแล้ว ให้คลิกเลือกสินค้าสําเร็จรูปชนิดที่ต้องการจะลบในกล่องรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป แล้ว

กดปุ่ มลบข้อมูลสินค้าสําเร็จรูปที่เลือก ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป

ดังภาพท่ี 84 กดป ุ่ ม  Yes ถ้าต้องการยืนยันการลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดท่ีเลือกนี้ หรือกดปุ่ ม 

No ถ้าต้องการยกเลิกการลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป 
 

 
 

ภาพที่ 84  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป 

 

ถ้ากดปุ่ ม Yes ระบบก็จะทําการลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดท่ีเลือกนี้ออกจาก

ระบบ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 85 
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ภาพที่ 85  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป 

 

3. การดูข้อมูลการเบิก/รับเข้าของสินค้าสําเร็จรูป – เนื่องจากโปรแกรมมีการ

ทํางานในส่วนของการเบิกและรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมจึงสามารถที่จะดูข้อมูล

การการเบิกและรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี คลิกเลือกสินค้าสําเร็จรูปชนิดที่

ต้องการจะดูข้อมูลการการเบิกและรับเข้าย้อนหลังในกล่องรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป แล้วกดปุ่ มดู

ข้อมูลการเบิก/รับเข้าสินค้าสําเร็จรูปที่เลือก ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างข้อมูลการเบิก/รับเข้าสินค้า

สําเร็จรูป ดังภาพท่ี 86 โดยเรียงลําดับข้อมูลตามวันที่ดําเนินการก่อนไปยังวันที่ดําเนินการทีหลัง 

(โปรแกรมจะใช้รูปแบบวันท่ีเป็น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ.)  
 

 

 
 

ภาพที่ 86  หน้าต่างข้อมูลการการเบิกและรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป 

 

  ในกรณีที่มีสินค้าสําเร็จรูปชนิดใหม่แล้วต้องการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของสินค้า

สําเร็จรูปชนิดใหม่นี้ สามารถกระทําได้คลิกกรอบเพิ่มรายช่ือสินค้าสําเร็จรูปด้านล่างของหน้าต่าง 

แล้วพิมพ์ข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดใหม่ลงในกรอบเพิ่มนั้น ซ่ึงรหัสสินค้าสําเร็จรูปจะถูกรัน

ต่อเน่ืองอย่างอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 87  

การเพิ่มรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป 
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ภาพที่ 87  กรอบเพิ่มรายช่ือสินค้าสําเร็จรูป 

 

เม่ือพิมพ์ช่ือและข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดใหม่ในกรอบเพิ่มเสร็จแล้ว ให้กด

ปุ่ มบันทึกข้อมูลสินค้าสําเร็จรูปที่เพิ่ม ระบบก็จะทําการเพิ่มรายช่ือและข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป

ชนิดใหม่ ซ่ึงประเภทในขั้นตอนทับยืด ประเภทในขั้นตอนแช่ และประเภทในขั้นตอนย่าง-อบ คือ 

คําที่จะแสดงในใบรายงานแผนการผลิตของขั้นตอนนั้น ๆ โดยไม่สามารถเว้นว่างในทุกช่อง 

ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนเหมือนกับการแก้ไขข้อมูลสินค้าสําเร็จรูป (ดูคําอธิบายเพิ่มเติม

ได้ท่ีการแก้ไขข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูป) 

ข้อควรระวัง - ในการเลือกประเภทของสินค้าสําเร็จรูปนั้นต้องเลือกประเภทให้

ถูกต้อง เน่ืองจากสินค้าสําเร็จรูปประเภทเดียวกันสามารถผลิตร่วมกันในวันเดียวกันได้ ถ้าเลือก

ประเภทของสินค้าสําเร็จรูปผิด เม่ือให้โปรแกรมประมวลผลตารางการผลิต ตารางการผลิตท่ีได้ก็จะ

ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง  

ถ้าทําการเพิ่มรายชื่อและข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดใหม่เรียบร้อยแล้ว จะ

ปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 88 
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ภาพที่ 88  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลของสินค้าสําเร็จรูปชนิดใหม่ 
 

จากหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล จะบอกให้ใส่ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ของ

สิ นค้าสําเร็จรูปชนิดที่เพิ่มนี้ด้วย เม่ือกดปุ่ ม OK หน้าต่างปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้า

สําเร็จรูป 1 หน่วยจะปรากฏขึ้น ซ่ึงวิธีการใส่ค่านั้นจะกล่าวถึงในหัวข้อเมนูถัดไป 
 

ในกรณีท่ีท่ีต้องการเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูป สามารถกระทําได้กดป ุ่ ม เ พ ิ่ม

ประเภทของสินค้าสําเร็จรูปในกรอบด้านขวาบนของหน้าต่างสินค้าสําเร็จรูป ดังภาพท่ี 89  

การเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที่ 89  ปุ่ มเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูป 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูป ดังภาพท่ี 90 
 

 
 

ภาพที่ 90  หน้าต่างเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูป 
 

ให้พิมพ์ช่ือประเภทของสินค้าสําเร็จรูปที่ต้องการจะเพิ่มในช่องช่ือประเภทของ

สินค้าสําเร็จรูป แล้วกดปุ่ มยืนยันการเพิ่มประเภทนี้ โดยไม่สามารถเว้นว่างในช่องช่ือประเภทของ

สินค้าสําเร็จรูปได้ หรือพิมพ์ช่ือประเภทของสินค้าสําเร็จรูปซํ้ากับที่มีอยู่ได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 91 
 

       
 

ภาพที่ 91  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มช่ือประเภทของสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 
 

ให้แก้ไขตามคําเตือนต่าง ๆ จนกว่าจะถูกต้อง หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มประเภทของ

สินค้าสําเร็จรูปแล้วให้กดปุ่ มยกเลิก และเม่ือทําการเพิ่มประเภทของสินค้าสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว จะ

ปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 92 
 

 
 

ภาพที่ 92  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลประเภทของสินค้าสําเร็จรูปประเภทใหม่ 
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เมนูปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย 

ข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย (BOM) เป็ นสิ่งสําคัญที่จะทํา

ให้โปรแกรมสามารถคํานวณแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรแก้ไขข้อมูล

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยให้มีความถูกต้อง ซ่ึงสามารถกระทําได้โดยเข้า

ท่ีเมนูดูรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลในหน้าต่างเมนูหลัก แล้วกดเลือกเมนูย่อยปริมาณการใช้บรรจุ

ภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้า

สําเร็จรูป 1 หน่วย ดังภาพท่ี 93 
 

 
 

ภาพที่ 93  หน้าต่างปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย 
 

อันดับแรกต้องเลือกช่ือสินค้าสําเร็จรูปที่ต้องการจะดูหรือแก้ไขปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ 

ถ้าผู้ใช้ต้องการดูปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยเฉย ๆ ไม่ได้ต้องการแก้ไขแต่

อย่างใด สามารถคลิกที่ปุ่ มยกเลิกหรือปุ่ มกากบาทออกมาได้ ในกรณีที่ทําการแก้ไขปริมาณการใช้

บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยไปแล้ว แต่ผู้ใช้เปล่ียนใจอยากยกเลิกการแก้ไขก็สามารถคลิก

ที่ปุ่ มยกเลิกออกมาได้เช่นเดียวกัน โดยที่จะยังไม่มีการบันทึกข้อมูลใหม่แต่อย่างใด ซ่ึงการแก้ไข

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย สามารถแก้ไขได้ครั้งละ 1 ชนิดสินค้า

สําเร็จรูป และมีแนวทางแก้ไขอยู่ 3 วิธี   

1. พิมพ์ปริมาณท่ีใช้ทับของเดิม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกช่องปริมาณที่ใช้ที่ต้องการจะ

แก้ไข แล้วพิมพ์ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยค่าใหม่ลงไป ดังภาพท่ี 94 



 

 

(156) 

 

 
 

ภาพที่ 94  การพิมพ์ปริมาณท่ีใช้ทับของเดิม 

 

2. ลบการใช้บรรจุภัณฑ์บางชนิด ด้วยการคลิกเลือกการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการจะ

ลบ แล้วกดปุ่ มลบการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเลือก ดังภาพท่ี 95 
 

 
 

ภาพที่ 95  การลบการใช้บรรจุภัณฑ์บางชนิด 
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3. เพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ ด้วยการเลือกช่ือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการจะเพิ่ม 

จากนั้นพิมพ์ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยลงไปในช่องปริมาณที่ใช้ 

แล้วกดปุ่ มเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ดังภาพท่ี 96 
 

 
  

ภาพที่ 96  การเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ 
 

ในการเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่นี้ ห้ามเลือกช่ือบรรจุภัณฑ์ซํ้ากันกับบรรจุ

ภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้แล้ว และต้องใส่ปริมาณที่ใช้เป็ นเลขจํานวนบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์ จึง

สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 97 
 

 

               
 

ภาพที่ 97  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือเพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ไม่ถูกต้อง 
 

   เมื่อแก้ไขปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้

กดปุ่ มยืนยันปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์

1 

3 

2 
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เหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 98 ซ่ึงต้องใส่ข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 

ชนิดจึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดได้ 
 

 
 

ภาพที่ 98  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์เหลืออยู่ 
 

   ถ้ามีข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยัน

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลดังภาพท่ี 99 
 

 
 

ภาพที่ 99  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย 
 

เน่ืองจากสามารถแก้ไขปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วยได้

เพียงทีละหน่ึงชนิด ดังนั้นจึงมีหน้าต่างถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ของ

สินค้าสําเร็จรูปชนิดอ่ืนอีกหรือไม่ดังภาพท่ี 100 ถ้าต้องการให้กดปุ่ ม Yes ซ่ึงจะกลับเข้าสู่หน้าต่าง

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย ถ้าไม่ต้องการให้กดปุ่ ม No 
 

 
 

ภาพที่ 100  หน้าต่างถามการเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสําเร็จรูปชนิดอ่ืน 
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การเบิก-รับเข้าวัสดุคงคลัง 

 

การเบิกวัตถุดิบ 

การบันทึกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบ เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุงสถานะคงคลัง

ของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มเบิกวัตถุดิบบนทูลบาร์ที่หน้าต่างเมนูหลัก 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการเบิกวัตถุดิบ ดังภาพท่ี 101 
 

 
 

ภาพที่ 101  หน้าต่างการเบิกวัตถุดิบ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบ มีดังต่อไปนี้ 
 

1) เลือกช่ือวัตถุดิบท่ีต้องการจะเบิก ซ่ึงหน่วยของวัตถุดิบจะถูกรันเป็ นหน่วยของวัตถุดิบท่ีเลือกนั้น 

    อย่างอัตโนมัติ  

2) ใส่จํานวนวัตถุดิบท่ีเบิก  

3) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

4) ก ด ป ุ่ ม เ พ ิ่ม 
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนที่เบิกวัตถุดิบเป็ นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ จะไม่สามารถกดปุ่ ม

เพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 102 

1 3 2 4 
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ภาพที่ 102  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีเบิกวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 
 

ถ้าวัตถุดิบที่เบิกมีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนที่เบิก จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ 

โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 103  
 

 
 

ภาพที่ 103  หน้าต่างแสดงวัตถุดิบมีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก 

 

ถ้าวัตถุดิบท่ีเบิกมีสถานะคงคลังเพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก เม่ือกดปุ่ มเพิ่มจะปรากฏรายการท่ี

เบิกในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 104 ซ่ึงสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบได้ครั้งละ

หลายชนิด 
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ภาพที่ 104  การเบิกวัตถุดิบครั้งละหลายชนิด 

 

ถ้าวัตถุดิบที่เบิกเป็นชนิดเดียวกัน จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือน

ดังภาพท่ี 105 

 
 

ภาพที่ 105  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่วัตถุดิบท่ีเบิกเป็นชนิดเดียวกัน 

 

การแก้ไขข้อมูลการเบิกวัตถุดิบท่ีใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) ยกเลิกข้อมูล

การเบิกวัตถุดิบทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบบางชนิด 

ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบที่ต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลการเบิกที่เลือก ดัง

ภาพท่ี 106 
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ภาพที่ 106  การยกเลิกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบบางชนิด 

 

เม่ือใส่ข้อมูลการเบิกวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิกทั้งหมด ถ้า

ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการเบิกวัตถุดิบเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 107 ซ่ึ งต้องใส่ข้อมูล

การเบิกวัตถุดิบอย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิกทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่

ต้องการบันทึกข้อมูลการเบิกใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 107  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการเบิกวัตถุดิบเหลืออยู่ 

 

ถ้ามีข้อมูลการเบิกวัตถุดิบอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิกทั้งหมด

ได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 108 
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ภาพที่ 108  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการเบิกวัตถุดิบ 

 

การเบิกบรรจุภัณฑ์  

การบันทึกข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุงสถานะคง

คลังของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มเบิกบรรจุภัณฑ์บนทูลบาร์ที่หน้าต่าง

เมนูหลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการเบิกบรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 109 
 
 

 
 

ภาพที่ 109  หน้าต่างการเบิกบรรจุภัณฑ์ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้ 

1) เลือกช่ือบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการจะเบิก ซ่ึงหน่วยของบรรจุภัณฑ์จะถูกรันเป็นหน่วยของบรรจุภัณฑ์ 

    ท่ีเลือกนั้นอย่างอัตโนมัติ  

1 3 2 
4 
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2) ใส่จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีเบิก  

3) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

4) ก ด ป ุ่ ม เ พ ิ่ม 
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนท่ีเบิกบรรจุภัณฑ์เป็นเลขท่ีมีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็นเลขจุด

ทศนิยม จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 110 
 

 
 

ภาพที่ 110  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีเบิกบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

 

ถ้าบรรจุภัณฑ์ท่ีเบิกมีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ 

โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 111 
 

 
 

ภาพที่ 111  หน้าต่างแสดงบรรจุภัณฑ์มีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก 

 

ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เบิกมีสถานะคงคลังเพียงพอกับจํานวนที่เบิก เมื่อกดปุ่ มเพิ่มจะปรากฏ

รายการที่เบิกในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 112 ซ่ึงสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกบรรจุ

ภัณฑ์ได้ครั้งละหลายชนิด 



 

 

(165) 

 
 

ภาพที่ 112  การเบิกบรรจุภัณฑ์ครั้งละหลายชนิด 

 

ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เบิกเป็นชนิดเดียวกัน จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่าง

เตือนดังภาพท่ี 113 

 
 

ภาพที่ 113  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่บรรจุภัณฑ์ท่ีเบิกเป็ นชนิดเดียวกัน 

 

การแก้ไขข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) ยกเลิก

ข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการเบิกบรรจุ

ภัณฑ์บางชนิด ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่มลบข้อมูล

การเบิกท่ีเลือก ดังภาพท่ี 114  



 

 

(166) 

 
 

ภาพที่ 114  การยกเลิกข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์บางชนิด 

 

 เมื่อใส่ข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิก

ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์เหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 115 ซ่ึ ง

ต้องใส่ข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิกทั้งหมด

ได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการเบิกใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 115  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์เหลืออยู่ 

 

ถ้ามีข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิก

ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 116 
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ภาพที่ 116  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการเบิกบรรจุภัณฑ์ 

 

การเบิกสินค้าสําเร็จรูป 

การบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูป เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุงสถานะ

คงคลังของสินค้าสําเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มเบิกสินค้าสําเร็จรูปบนทูลบาร์

ท่ีหน้าต่างเมนูหลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการเบิกสินค้าสําเร็จรูป ดังภาพท่ี 117 
 

 
 

ภาพที่ 117  หน้าต่างการเบิกสินค้าสําเร็จรูป 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูป มีดังต่อไปนี้ 

1) เลือกช่ือสินค้าสําเร็จรูปท่ีต้องการจะเบิก  

2) ใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีเบิก  

3) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

4) กดปุ่ มเพิ่มและดูล็อตวันท่ีจะเบิก 

1 2 3 4 
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ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนที่เบิกสินค้าสําเร็จรูปเป็นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็น

เลขจุดทศนิยม จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 118 
 

 
 

ภาพที่ 118  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีเบิกสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 

 

ถ้าไม่มีสินค้าสําเร็จรูปที่เบิกอยู่ในคลัง หรือมีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก   

จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 119 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 119  หน้าต่างแสดงสินค้าสําเร็จรูปมีสถานะคงคลังไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก 
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ถ้าสินค้าสําเร็จรูปที่เบิกมีสถานะคงคลังเพียงพอกับจํานวนท่ีเบิก เม่ือกดปุ่ มเพิ่มและ      

ดูล็อตวันท่ีจะเบิก จะปรากฏรายการท่ีเบิกในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 120 ซ่ึงเห็นได้ว่า 

เม่ือทําการขอเบิกสินค้าสําเร็จรูปชนิดกรอบ 18x72 จํานวน 250 ลัง โปรแกรมจะให้เบิกล็อตท่ีรับเข้า

มาก่อน คือล็อตวันท่ี 3 มิถุนายน 2011 จํานวน 200 ลัง ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีล็อตนี้เหลืออยู่ทั้งหมดแล้ว 

จากนั้นจะให้เบิกล็อตที่รับเข้าครั้งถัดไป คือล็อตวันที่ 5 มิถุนายน 2011 จํานวน 50 ลัง รวมเป็น 250 

ลัง ครบตามจํานวนท่ีขอเบิก 
 

 

 
 

ภาพที่ 120  การเบิกสินค้าสําเร็จรูป 
 

ซ่ึงสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปได้ครั้งละหลายชนิด ดังภาพท่ี 121 
 
 

 
 

ภาพที่ 121  การเบิกสินค้าสําเร็จรูปครั้งละหลายชนิด 
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ถ้าสินค้าสําเร็จรูปที่เบิกเป็ นชนิดเดียวกัน จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 122 
 

 
 

ภาพที่ 122  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่สินค้าสําเร็จรูปท่ีเบิกเป็นชนิดเดียวกัน 
 

การแก้ไขข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปที่ใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) 

ยกเลิกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมด ด้วยการคลิกท่ีปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการเบิก

สินค้าสําเร็จรูปบางชนิด ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปท่ีต้องการจะยกเลิก แล้วกด

ปุ่ มลบข้อมูลการเบิกท่ีเลือก ดังภาพท่ี 123 
 

 
 

ภาพที่ 123  การยกเลิกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปบางชนิด 
 

 เมื่อใส่ข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิก

ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 124 
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ซ่ึงต้องใส่ข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิก

ทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการเบิกใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 

 
 

ภาพที่ 124  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่ 

 

ถ้ามีข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการเบิก

ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 125 
 

 
 

ภาพที่ 125  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าสําเร็จรูป 

  

การรับเข้าวัตถุดิบ 
 

การบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุงสถานะคง

คลังของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มรับเข้าวัตถุดิบบนทูลบาร์ที่หน้าต่างเมนู

หลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการรับเข้าวัตถุดิบ ดังภาพท่ี 126 
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ภาพที่ 126  หน้าต่างการรับเข้าวัตถุดิบ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ มีดังต่อไปนี้ 
 

1) เลือกช่ือวัตถุดิบท่ีจะทําการรับเข้า ซ่ึงหน่วยของวัตถุดิบจะถูกรันเป็ นหน่วยของวัตถุดิบท่ีเลือกนั้น 

    อย่างอัตโนมัติ  

2) ใส่จํานวนวัตถุดิบท่ีรับเข้า 

3) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

4) ก ด ป ุ่ ม เ พ ิ่ม 
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนที่รับเข้าวัตถุดิบเป็นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ จะไม่สามารถกด

ปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 127 
 

 
 

ภาพที่ 127  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีรับเข้าวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 

1 3 2 4 
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แต่ถ้าใส่จํานวนที่รับเข้าวัตถุดิบเป็นเลขจํานวนบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์แล้วจะสามารถกด

ปุ่ มเพิ่มได้ ซ่ึงจะปรากฏรายการที่รับเข้าในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 128 สามารถ

บันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบได้ครั้งละหลายชนิด 
 

 
 

ภาพที่ 128  การรับเข้าว ัตถุดิบครั้งละหลายชนิด 
 

ถ้าวัตถุดิบที่รับเข้าเป็ นชนิดเดียวกัน จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่าง

เตือนดังภาพท่ี 129 

 
 

ภาพที่ 129  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่วัตถุดิบท่ีรับเข้าเป็นชนิดเดียวกัน 
 

การแก้ไขข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) ยกเลิก

ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ
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บางชนิด ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบที่ต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลการ

รับเข้าท่ีเลือก ดังภาพท่ี 130 
 

 
 

ภาพที่ 130  การยกเลิกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบบางชนิด 

 

เมื่อใส่ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้า

ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 131 ซ่ึ ง

ต้องใส่ข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบอย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้าทั้งหมด

ได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการรับเข้าใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 131  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบเหลืออยู่ 
 

ถ้ามีข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้า

ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 132 
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ภาพที่ 132  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ 

 

การรับเข้าบรรจุภัณฑ์ 
 

การบันทึกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุงสถานะ

คงคลังของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มรับเข้าบรรจุภัณฑ์บนทูลบาร์ที่

หน้าต่างเมนูหลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 133 
 

 
 

ภาพที่ 133  หน้าต่างการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ มีดังต่อไปนี้ 
 

1) เลือกช่ือบรรจุภัณฑ์ท่ีจะทําการรับเข้า ซ่ึงหน่วยของบรรจุภัณฑ์จะถูกรันเป็นหน่วยของบรรจุ  

    ท่ีเลือกนั้นอย่างอัตโนมัติ  

1 2 3 
4 
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2) ใส่จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีรับเข้า 

3) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

4) ก ด ป ุ่ ม เ พ ิ่ม 
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนที่รับเข้าบรรจุภัณฑ์เป็นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็นเลข

จุดทศนิยม จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 134 
 

 
 

ภาพที่ 134  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีรับเข้าบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

 

แต่ถ้าใส่จํานวนที่รับเข้าบรรจุภัณฑ์เป็นเลขจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์แล้วจะ

สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ ซ่ึงจะปรากฏรายการที่รับเข้าในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 135 

สามารถบันทึกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ได้ครั้งละหลายชนิด 
 

 
 

ภาพที่ 135  การรับเข้าบรรจุภัณฑ์ครั้งละหลายชนิด 
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ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้าเป็นชนิดเดียวกัน จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่าง

เตือนดังภาพท่ี 136 
 

 
 

ภาพที่ 136  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่บรรจุภัณฑ์ท่ีรับเข้าเป็ นชนิดเดียวกัน 

 

การแก้ไขข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) ยกเลิก

ข้อมูลการรับบรรจุภัณฑ์เข้าทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการรับเข้า

บรรจุภัณฑ์บางชนิด ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ ม

ลบข้อมูลการรับเข้าท่ีเลือก ดังภาพท่ี 137 
 

 
 

ภาพที่ 137  การยกเลิกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์บางชนิด 
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เมื่อใส่ข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้า

ทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์เหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 138 

ซ่ึงต้องใส่ข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้า

ทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการรับเข้าใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 138  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์เหลืออยู่ 

 

ถ้ามีข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการรับเข้า

ทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 139 
 

 
 

ภาพที่ 139  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ 

 

การรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป 
 

การบันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป เป็นการช่วยให้โปรแกรมสามารถปรับปรุง

สถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป

บนทูลบาร์ท่ีหน้าต่างเมนูหลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป ดังภาพท่ี 140 
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ภาพที่ 140  หน้าต่างการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป มีดังต่อไปนี้ 
 

1) เลือกช่ือสินค้าสําเร็จรูปท่ีจะทําการรับเข้า  

2) ใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีรับเข้า 

3) เลือกล็อตวันท่ีให้กับสินค้าสําเร็จรูป 

4) เลือกรหัสพนักงานผู้ดําเนินการ 

5) ก ด ป ุ่ ม เ พ ิ่ม 
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนท่ีรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปเป็นเลขท่ีมีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็ น

เลขจุดทศนิยม จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 141 
 

 
 

ภาพที่ 141  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 

 

1 3 2 4 
5 
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แต่ถ้าใส่จํานวนที่รับเข้าสินค้าสําเร็จรูปเป็ นเลขจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าศูนย์แล้วจะ

สามารถกดปุ่ มเพิ่มได้ ซ่ึงจะปรากฏรายการที่รับเข้าในกรอบตรงกลางของหน้าต่างดังภาพท่ี 142 

สามารถบันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปได้ครั้งละหลายชนิด 
 

 
 

ภาพที่ 142  การรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปครั้งละหลายชนิด 
 

ถ้าสินค้าสําเร็จรูปที่รับเข้าเป็นชนิดเดียวกันแล้วเลือกล็อตวันที่ซํ้ากัน จะไม่สามารถกดปุ่ ม

เพิ่มได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 143 
 

 
 

ภาพที่ 143  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่สินค้าสําเร็จรูปท่ีรับเข้าเป็ นชนิดเดียวกัน 
 

การแก้ไขข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปที่ใส่เข้าไปแล้ว สามารถกระทําได้ 2 วิธี คือ 1) 

ยกเลิกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท และ 2) ยกเลิกข้อมูลการ

รับเข้าสินค้าสําเร็จรูปบางชนิด ด้วยการคลิกเลือกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปที่ต้องการจะ

ยกเลิก แล้วกดปุ่ มลบข้อมูลการรับเข้าท่ีเลือก ดังภาพท่ี 144 
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ภาพที่ 144  การยกเลิกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปบางชนิด 

 

เม่ือใส่ข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันข้อมูลการ

รับเข้าทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดัง

ภาพท่ี 145 ซ่ึงต้องใส่ข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยัน

ข้อมูลการรับเข้าทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการรับเข้าใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่ ม

กากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 145  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่ 

 

ถ้ามีข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการ

รับเข้าทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 146 
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ภาพที่ 146  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าสําเร็จรูป 

 

การประมวลผล 

 

  การใส่หรือแก้ไขคําส่ังซ้ือ 

การใส่คําสั่งซื้อ เป็ นสิ่งจําเป็ นท่ีทําให้โปรแกรมสามารถวางแผนการผลิตและวางแผนการ

ใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงกระทําได้โดยการกดปุ่ มใส่หรือแก้ไขคําสั่งซื้อบนทูลบาร์ที่

หน้าต่างเมนูหลัก จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างถามว่าต้องการใส่คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ทั้งหมดหรือไม่ ดัง

ภาพท่ี 147 
 

 

 
 

ภาพที่ 147  หน้าต่างถามก่อนใส่คําสั่งซื้อ 

 

ถ้าต้องการใส่คําสั่งซื้อเลขที่ใหม่ทั้งหมด ให้กดปุ่ ม Yes จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่

คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ดังภาพท่ี 148 
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ภาพที่ 148  หน้าต่างใส่คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ 
 

 อันดับแรกให้พิมพ์เลขที่ใบสั่งซื้อในช่องเลขที่ใบสั่งซื้อด้านซ้ายบนของหน้าต่าง ต่อมา

เลือกช่ือลูกค้าที่สั่งซื้อ จากนั้นเลือกวันที่ที่ใบสั่งซื้อนั้นส่งมาถึง เมื่อใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสั่ง

ซื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว อันดับต่อมาจะใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปดังภาพท่ี 149 

 
 

ภาพที่ 149  การใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป 

1 3 2 

1 

3 

2 

4 
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ขั้นตอนการใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป มีดังต่อไปนี้ 
 

1) เลือกช่ือสินค้าสําเร็จรูปท่ีลูกค้าสั่งซื้อ  

2) ใส่จํานวนท่ีลูกค้าสั่งซื้อ 

3) เลือกวันกําหนดส่งมอบของสินค้าสําเร็จรูปชนิดนั้น โดยให้เลือกเป็นวันท่ีกําหนดไว้เร็วท่ีสุด 

     ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากําหนดวันส่งมอบไว้เป็นวันท่ี 1-5 มิถุนายน 2011 ก็ให้ใส่วันกําหนดส่งมอบ 

     ของสินค้าสําเร็จรูปชนิดนั้นเป็นวันท่ี 1 มิถุนายน 2011 (โปรแกรมจะใช้ปี เป็ นคริสต์ศักราช) 
 

และเน่ืองจากการผลิตสินค้าสําเร็จรูปทุกชนิดต้องใช้เวลาการผลิตอย่างน้อย 4 ว ัน   ด ัง น ั้น

การเลือกวันกําหนดส่งมอบของสินค้าสําเร็จรูปต้องเลือกนับจากวันที่ใช้โปรแกรมตั้งแต่ 4 ว ันขึ้น

ไป ตัวอย่างเช่นวันที่ใช้โปรแกรมคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2011 ดังนั้นต้องเลือกวันกําหนดส่งมอบ

ของสินค้าสําเร็จรูปตั้งแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2011 ขึ้นไป หรือในกรณีท่ีมีวันอาทิตย์ซ่ึงเป็นวันหยุด

อยู่ในช่วงวันท่ี 21 ถึงว ันท่ี  24 พฤษภาคม 2011 ดังนั้นต้องเลือกวันกําหนดของสินค้าสําเร็จรูปตั้งแต่

ว ันท่ี  25 พฤษภาคม 2011 ขึ้นไป ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 150  
 

 
 

ภาพที่ 150  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่วันกําหนดส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้อง 

 

4) กดปุ่ มเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้า หรือกดปุ่ ม Enter 

5) เพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปชนิดอ่ืน จนกว่าจะครบรายการท่ีลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด     
 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่จํานวนที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็ นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็ นเลขจุด

ทศนิยม จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้าได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือน ดังภาพที่      

ก. 151 
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ภาพที่ 151  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนท่ีลูกค้าสั่งซื้อไม่ถูกต้อง 

 

แต่ถ้าใส่จํานวนท่ีลูกค้าสั่งซื้อเป็นเลขจํานวนเต็มบวกท่ีมีค่ามากกว่าศูนย์แล้วจะสามารถกด

ปุ่ มเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้าได้ ซ่ึงจะปรากฏรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปในกรอบตรงกลางด้านขวา

ของหน้าต่างดังภาพท่ี 152 โดยต้องใส่ข้อมูลให้ครบตามจํานวนรายการสินค้าสําเร็จรูปที่ลูกค้า

สั่งซื้อทั้งหมด (โปรแกรมจะใช้รูปแบบวันท่ีเป็น เดือน/วันท่ี/ปี   ค.ศ.) 
 

 

 
 

ภาพที่ 152  กรอบรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป 
 

ถ้าสินค้าสําเร็จรูปที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็ นชนิดเดียวกันแล้วเลือกวันกําหนดส่งมอบสินค้าซํ้ากัน 

จะไม่สามารถกดปุ่ มเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้าได้ โดยจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 153 
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ภาพที่ 153  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปซํ้ากัน 

 

ถ้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่ใส่เข้าไปแล้วทั้งหมด สามารถกระทําได้

ด้วยการคลิกที่ปุ่ มกากบาท ซ่ึงโปรแกรมจะไม่ทําการบันทึกข้อมูลใด ๆ เลย แต่ถ้าเพียงต้องการ

แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่ใส่เข้าไปแล้วบางรายการ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังภาพท่ี 

154 คือ 1) พิมพ์จํานวนที่ลูกค้าสั่งซื้อทับของเดิม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกช่องจํานวนที่สั่งซื้อที่ต้องการ

จะแก้ไขแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป และ 2) ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปบางรายการ ด้วยการ

คลิกเลือกรายการท่ีต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ มลบรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีเลือก  
 

 
 

ภาพที่ 154  การแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปบางรายการ 

หมายเหตุ: ใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ. 

1 

2 

2 
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เม่ือใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปครบตามจํานวนที่ลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้

กดปุ่ มยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด โดยไม่สามารถเว้นว่างในช่องเลขท่ีใบสั่งซื้อ หรือใส่เลขท่ี

ใบสั่งซื้อซํ้ากันได้ ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 155 
 

              
 

ภาพที่ 155  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่เลขท่ีใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง 

 

ถ้ากดปุ่ มยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดแล้วปรากฏว่าไม่มีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป

เหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 156 ซ่ึงต้องใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 

ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่ต้องการบันทึกรายการ

สั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปใด ๆ แล้วก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 
 

ภาพที่ 156  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่ 

 

ถ้ามีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลรายการ

สั่งซื้อสินค้าทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 157 



 

 

(188) 

 
 

ภาพที่ 157  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลคําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ 

 

จากหน้าต่างถามว่าต้องการใส่คําสั่งซื้อเลขที่ใหม่ทั้งหมดหรือไม่  (ภาพท่ี 147) ถ้าไม่

ต้องการใส่คําสั่งซื้อเลขที่ใหม่ เพียงแค่อยากแก้ไขคําสั่งซื้อเดิมที่เคยพิมพ์อยู่แล้วในฐานข้อมูล ให้

ก ด ป ุ่ ม  No   ถ้าปรากฏว่ามีคําสั่งซื้อที่มีกําหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ใช้โปรแกรมเป็นต้นไป จะปรากฏ

หน้าต่างให้แก้ไขคําสั่งซื้อดังภาพท่ี 158 (ใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/วันท่ี/ปี   ค.ศ.) แต่ถ้าไม่มีคําสั่ง

ซื้อที่สามารถแก้ไขได้จะปรากฏหน้าต่างเตือนแล้วจะกลับไปที่หน้าต่างใส่คําสั่งซื้อเลขที่ใหม่

ทั้งหมดอย่างอัตโนมัติ โดยการแก้ไขคําสั่งซื้อ สามารถแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปได้เพียงที

ละหน่ึงเลขท่ีคําสั่งซื้อ 
 

 
 

ภาพที่ 158  หน้าต่างแก้ไขคําสั่งซื้อ 
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อันดับแรกต้องเลือกเลขท่ีใบสั่งซื้อท่ีต้องการแก้ไข ซ่ึงช่ือลูกค้าท่ีสั่งซื้อกับวันท่ีสั่งซื้อจะถูก

รันตามเลขที่ใบสั่งซื้อที่เลือกอย่างอัตโนมัติ ถ้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปของ

เลขที่คําสั่งซื้อที่เลือกนี้ทั้งหมด สามารถกระทําได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ มลบรายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 

แล้วจะปรากฏหน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปดังภาพท่ี 159 กดป ุ่ ม  Yes ถ้า

ต้องการยืนยันการลบรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปของเลขที่คําสั่งซื้อที่เลือกนี้ทั้งหมด ห รื อ ก ด ป ุ่ ม  

No ถ้าต้องการยกเลิกการลบรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป  
 

 
 

ภาพที่ 159  หน้าต่างถามก่อนลบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมด 
 

ถ้ากดปุ่ ม Yes ระบบก็จะทําการลบรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปของเลขท่ีคําสั่งซื้อท่ีเลือกนี้

ทั้งหมดออกจากระบบ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการลบข้อมูล ดังภาพท่ี 160 
 

 
 

ภาพที่ 160  หน้าต่างรายงานการลบข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมด 
 

แต่ถ้าเพียงต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปบางรายการ สามารถกระทําได้ 3 วิธี 

ดังภาพท่ี 161 คือ 1) พิมพ์จํานวนท่ีลูกค้าสั่งซื้อทับของเดิม ด้วยการดับเบิ้ลคลิกช่องจํานวนท่ีสั่งซื้อท่ี

ต้องการจะแก้ไขแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป 2) ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปบางรายการ ด้วยการ

คลิกเลือกรายการที่ต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ มลบรายการสั่งซื้อสินค้าที่เลือก และ 3) เพิ่มรายการ

สั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป ด้วยการทําตามคําอธิบายท่ีได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้  
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ภาพที่ 161  การแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปบางรายการ 

หมายเหตุ: ใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ. 

 

ข้อควรระวัง - การแก้ไขอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงคําสั่งซื้อของลูกค้าให้แก้ไขตามวิธี

ที่ได้กล่าวไปแล้วตามความเหมาะสม แต่ผู้ใช้ต้องพิจารณาการแก้ไขคําสั่งซื้อที่เกิดจากการผลิต

สินค้าไม่ครบหรือเกินจํานวนที่ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อสินค้าที่มีกําหนดส่งมอบก่อนวันที่ใช้

โปรแกรมซ่ึงถูกลบโดยอัตโนมัติไปแล้วด้วย  
 

  เน่ืองจากโปรแกรมจะทําการลบรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปท่ีมีกําหนดส่งมอบก่อนวันท่ี

ใช้โปรแกรม เพราะเห็นว่าได้วางแผนและทําการผลิตไปแล้ว ดังนั้นในกรณีแก้ไขคําสั่งซื้อ จะเหลือ

แต่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปท่ีมีกําหนดส่งมอบตั้งแต่วันท่ีใช้โปรแกรมขึ้นไปท่ีจะให้แก้ไข  
 

ถ้าผู้ใช้เห็นว่ายังไม่สามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อ

สินค้าท่ีมีกําหนดส่งมอบก่อนวันท่ีใช้โปรแกรมซ่ึงถูกลบไปแล้ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มจํานวนท่ีสั่งซื้อใน

รายการสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันให้ครบตามจํานวนที่ขาดได้ ตัวอย่างเช่น วันที่ใช้โปรแกรมคือ

วันท่ี 21 พฤษภาคม เมื่อเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขคําสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่มีกําหนดส่ง

มอบก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม จะถูกลบโดยอัตโนมัติ คงเหลือแต่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่มี

กําหนดส่งมอบตั้งแต่วันท่ี 21 พฤษภาคมขึ้นไป สมมุติว่ามีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป 200 ลัง ท่ีมี

1 

3 

2 

2 
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กําหนดส่งมอบวันท่ี 28 พฤษภาคมเหลืออยู่ ถ้าผู้ใช้เห็นว่ายังผลิตสินค้าสําเร็จรูปขาดอยู่ 50 ลัง จึงจะ

ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อท่ีมีกําหนดส่งมอบก่อนวันท่ี 21 พฤษภาคม ผู้ใช้สามารถ

เพิ่มจํานวนที่สั่งซื้อในรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีมีกําหนดส่งมอบวันท่ี 28 พฤษภาคม จาก 200 ลัง เพิ่ม

เ ป็ น  250 ลังได้  หรือผู้ใช้เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องผลิตให้ครบตามจํานวนของเก่าก่อน ก็

สามารถเพิ่มรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป 50 ลัง ให้มีกําหนดส่งมอบก่อนวันที่ 28 พฤษภาคมได้ 

เพราะโปรแกรมจะวางแผนการผลิตสินค้าสําเร็จรูปที่มีกําหนดส่งมอบก่อน หรือผู้ใช้เห็นว่าไม่มี

ความจําเป็นท่ีจะต้องผลิตให้ครบตามจํานวนของเก่า ก็ไม่ต้องทําการแก้ไขรายการใดเลย 
 

ในกรณีที่ผู้ใช้เห็นว่าสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้เกินจํานวนที่ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อ

สินค้าที่มีกําหนดส่งมอบก่อนวันที่ใช้โปรแกรมซ่ึงถูกลบไปแล้ว ผู้ใช้สามารถลดจํานวนท่ีสั่งซื้อใน

รายการสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น วันท่ีใช้โปรแกรมคือวันท่ี 21 พฤษภาคม เมื่อเข้าสู่

หน้าต่างแก้ไขคําสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปท่ีมีกําหนดส่งมอบก่อนวันท่ี 21 พฤษภาคม จะ

ถูกลบโดยอัตโนมัติ คงเหลือแต่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่มีกําหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 21 

พฤษภาคมขึ้นไป สมมุติว่ามีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูป 200 ลัง ที่มีกําหนดส่งมอบวันที่ 28 

พฤษภาคมเหลืออยู่ ถ้าผู้ใช้เห็นว่าสามารถผลิตสินค้าสําเร็จรูปเกินจากจํานวนที่ระบุไว้ในรายการ

สั่งซื้อที่มีกําหนดส่งมอบก่อนวันที่ 21 พฤษภาคมอยู่ 50 ลัง ผู้ใช้สามารถลดจํานวนที่สั่งซื้อใน

รายการสั่งซื้อสินค้าที่มีกําหนดส่งมอบวันที่ 28 พฤษภาคม จาก 200 ล ัง   เ ป็ น  150 ลังได้  หรื อผู้ใช้

เห็นว่าจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมดมีไม่มาก สามารถผลิตเกินได้แบบสบาย ๆ ก็ไม่

ต้องทําการแก้ไขรายการใดเลย 
 

เมื่อแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันรายการสั่งซื้อ

สินค้าทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่เลย จะมีหน้าต่างเตือนดังภาพ

ท่ี 162 ซ่ึงต้องใส่รายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จึงจะสามารถกดปุ่ มยืนยันรายการ

สั่งซื้อสินค้าทั้งหมดได้ แต่ถ้าไม่ต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปใด ๆ แล้วก็สามารถคลิก

ท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
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ภาพที่ 162  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือไม่มีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปเหลืออยู่ 
 

ถ้ามีรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปอย่างน้อย 1 ชนิด จะสามารถกดปุ่ มยืนยันรายการสั่งซื้อ

สินค้าทั้งหมดได้ แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 163 
 

 
 

ภาพที่ 163  หน้าต่างรายงานการแก้ไขข้อมูลคําสั่งซื้อ 
 

เน่ืองจากสามารถแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าสําเร็จรูปได้เพียงทีละหน่ึงเลขที่คําสั่งซื้อ ดังนั้น

จึงมีหน้าต่างถามว่าต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูลคําสั่งซื้อเลขท่ีอ่ืนอีกหรือไม่ดังภาพท่ี 164 ถ้าต้องการ

ใ ห ้ ก ด ป ุ่ ม  Yes ซ่ึงจะกลับเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขคําสั่งซื้อ ถ้าไม่ต้องการให้กดปุ่ ม No 
  

 
 

ภาพที่ 164  หน้าต่างถามการเปล่ียนแปลงข้อมูลคําสั่งซื้อเลขท่ีอ่ืน 



 

 

(193) 

 การวางแผนการผลิต 
 

เม่ือต้องการให้โปรแกรมวางแผนการผลิต กระทําได้โดยการกดปุ่ มวางแผนการผลิตบนทูล

บาร์ท่ีหน้าต่างเมนูหลัก โดยจะต้องมีข้อมูลคําสั่งซื้อท่ีจะใช้ในการวางแผนการผลิตก่อน ไม่อย่างนั้น

จะปรากฏหน้าต่างเตือนให้ใส่คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ท ั้ง ห ม ดดังภาพท่ี 165 โดยเม่ือกดปุ่ ม OK ก็จะเข้าสู่

หน้าต่างใส่คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 165  หน้าต่างเตือนให้ใส่คําสั่งซื้อเลขท่ีใหม่ 

 

 แต่ถ้ามีข้อมูลคําสั่งซื้อที่จะใช้ในการวางแผนการผลิตอยู่แล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่

ช่วงเวลาของแผนการผลิต โดยโปรแกรมจะใช้ปี เป็นคริสต์ศักราช ดังภาพท่ี 166 
 

 
 

ภาพที่ 166  หน้าต่างใส่ช่วงเวลาของแผนการผลิต 

 



 

 

(194) 

 ให้เลือกวันแรกที่จะทําการผลิต และเลือกวันสุดท้ายที่จะทําการผลิต โดยวันแรกที่จะทํา

การผลิตต้องใส่ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีใช้โปรแกรม 1 วันขึ้นไป (เน่ืองจากต้องให้แผนกผลิตรับทราบ

แผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) ในขณะที่วันสุดท้ายที่จะทําการผลิตต้องใส่ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ใช้

โปรแกรม 4 วันขึ้นไป (เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการผลิตสินค้าสําเร็จรูป 4 วัน) จากตัวอย่างดังภาพท่ี 

1ท่ี ก. 1 ให้วันที่ใช้โปรแกรมวางแผนการผลิต เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2011 ดังนั้นต้องใส่วันแรกท่ี

จะทําการผลิตตั้งแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2011 ขึ้นไป ในท่ีนี้ใส่เป็นวันท่ี 27 กรกฎาคม 2011 ในขณะ

ที่วันสุดท้ายที่จะทําการผลิตต้องใส่ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2011 ขึ้นไป ในที่นี้ใส่เป็นวันที่ 20 

สิงหาคม 2011 ไม่อย่างนั้นเม่ือกดปุ่ มยืนยันจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 167 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 167  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่ช่วงเวลาของแผนการผลิตไม่ถูกต้อง 

 

 โดยวันสุดท้ายที่จะทําการผลิตต้องใส่ตั้งแต่วันที่มีกําหนดส่งมอบที่ช้าที่สุดขึ้นไปด้วย 

ตัวอย่างเช่น ให้วันกําหนดส่งมอบที่ช้าที่สุดที่ปรากฏอยู่ในคําสั่งซื้อเป็ นวันท่ี  12 สิงหาคม 2011 

ดังนั้นต้องใส่วันสุดท้ายที่จะทําการผลิตตั้งแต่วันท่ี 12 สิงหาคม 2011 ขึ้นไป ในท่ีนี้ใส่เป็นวันท่ี 20 

สิงหาคม 2011 ไม่อย่างนั้นเม่ือกดปุ่ มยืนยันจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 168 



 

 

(195) 

 
 

ภาพที่ 168  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่วันสุดท้ายของแผนการผลิตไม่ถูกต้อง 
 

 และห้ามใส่วันแรกและวันสุดท้ายท่ีจะทําการผลิตเป็นวันอาทิตย์ เน่ืองจากเป็นวันหยุดของ

โรงงาน แต่ถ้ามีความจําเป็นท่ีจะต้องเปิ ด OT ในวันอาทิตย์ โปรแกรมจะพิจารณาการเปิ ด OT ในวัน

อาทิตย์ให้เองในช่วงเวลาของแผนการผลิตนั้น ไม่อย่างนั้นเม่ือกดปุ่ มยืนยันจะปรากฏหน้าต่างเตือน

ดังภาพท่ี 169 
 

     
 

ภาพที่ 169  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่วันแรกและวันสุดท้ายท่ีทําการผลิตเป็ นวันอาทิตย์  
 

เมื่อใส่วันแรกและวันสุดท้ายที่จะทําการผลิตถูกต้องทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่ มยินยัน ซ่ึงจะ

ปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 170 
 

 
 

ภาพที่ 170  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลช่วงเวลาของแผนการผลิต 



 

 

(196) 

จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมต้องแก้ไขข้อมูลสถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูป จํานวนพนักงาน 

(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) ตลอดจนลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ถ้าในช่วงเวลาของแผนการผลิตตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่จะต้องให้โรงงานหยุดเพิ่มจากการหยุดในวันอาทิตย์) เพื่อให้ข้อมูลมีความ

ถูกต้องก่อนการวางแผนการผลิต จากภาพท่ี 170 เม่ือกดปุ่ ม OK จะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูล

ก่อนการวางแผนการผลิตดังภาพท่ี 171 
 

 
 

ภาพที่ 171  หน้าต่างแก้ไขข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิต 
 

อันดับแรกผู้ใช้โปรแกรมต้องแก้ไขข้อมูลสถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูป ด้วยการ

ดับเบิ้ลคลิกช่องสถานะคงคลังที่ต้องการจะแก้ไข แล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไปทับของเดิม โดยต้องแก้ไข

ข้อมูลสถานะคงคลังให้ถูกต้องกับความเป็นจริงในทุกชนิดของสินค้าสําเร็จรูป เพราะจะส่งผล

กระทบต่อแผนการผลิตที่ได้ และต้องใส่สถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปเป็นเลขจํานวนเต็มบวก 



 

 

(197) 

ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่สถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปเป็ นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็นเลข

จุดทศนิยม เมื่อกดปุ่ มยืนยันข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิตทั้งหมดจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพ

ท่ี 172   
 

 
 

ภาพที่ 172  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่สถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปไม่ถูกต้อง 

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลสถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปให้ถูกต้องกับความเป็นจริงทั้งหมด

เรี ยบร้อยแล้ว อันดับต่อมาก็ต้องตรวจสอบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานจากที่ตั้งค่าไว้ 

หรือต้องลบวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเติมหรือไม่ (โปรแกรมตั้งค่าจํานวนพนักงานในขันตอนย่าง-อบ 

ไว้ท่ี 14 คน และตั้งค่าจํานวนพนักงานในขันตอนบรรจุไว้ที่ 12 คน) ถ้าไม่ต้องมีการแก้ไข ผู้ใช้

โปรแกรมสามารถกดปุ่ มยืนยันข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้โปรแกรมทําการ

ประมวลผลแผนการผลิตได้เลย แต่ถ้าต้องมีการแก้ไข ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกระทําได้โดยการ

เลือกปุ่ มวงกลมในช่องแก้ไขจํานวนพนักงานทีละวันหรือลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วกดปุ่ มตกลง 

ดังภาพท่ี 173 
 



 

 

(198) 

 
 

ภาพที่ 173  การเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขจํานวนพนักงานทีละว ันและลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขจํานวนพนักงานทีละวัน และลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดัง

ภาพท่ี 174 

1 
2 
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ภาพที่ 174  การแก้ไขจํานวนพนักงานทีละวัน 

หมายเหตุ ใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ. 

 

จากภาพท่ี 174 ได้แก้ไขจํานวนพนักงานในขันตอนย่าง-อบของวันท่ี 29 กรกฎาคม 2011 

จาก 14 คน เป็น 13 คน และแก้ไขจํานวนพนักงานในขันตอนบรรจุของวันท่ี 1 สิงหาคม 2011 จาก 

12 คน เป็น 10 คน สามารถกระทําได้โดยดับเบิ้ลคลิกช่องจํานวนพนักงานที่ต้องการจะแก้ไขแล้ว

พิมพ์ค่าใหม่ลงไปทับของเดิม ซ่ึงต้องใส่จํานวนพนักงานเป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวก ไม่อย่างนั้นเม่ือ

กดปุ่ มยืนยันข้อมูลจํานวนพนักงานทั้งหมดจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 175 
 



 

 

(200) 

 
 

ภาพที่ 175  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือแก้ไขจํานวนพนักงานทีละวันไม่ถูกต้อง 
 

ส่วนการลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถกระทําได้คลิกเลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีต้องการจะ

ลบ แล้วกดปุ่ มลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีเลือก ดังภาพท่ี 176 
 

 
 

ภาพที่ 176  การลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หมายเหตุ ใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ. 



 

 

(201) 

จากภาพท่ี 176 ต้องการลบวันแม่แห่งชาติซ่ึงเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยตรงกับวันที่ 12 

สิงหาคม 2011 ออกจากช่วงเวลาของแผนการผลิต ก็สามารถกระทําได้คลิกเลือกบรรทัดวันที่ 

8/12/2011 แล้วกดปุ่ มลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีเลือก จากนั้นบรรทัดวันท่ี 8/12/2011 จะหายไป ซ่ึงถ้า

ผู้ใช้โปรแกรมต้องการยกเลิกการแก้ไขจํานวนพนักงานหรือยกเลิกการลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้โดยที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลการแก้ไขแต่อย่างใด โดยการ

ลบวันหยุดนักขัตฤกษ์นี้ห้ามลบจนเหลือวันที่จะทําการผลิตน้อยกว่า 4 วัน ไม่อย่างนั้นจะปรากฏ

หน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 177 
 

 
 

ภาพที่ 177  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือลบวันหยุดนักขัตฤกษ์จนเหลือวันท่ีจะทําการผลิตน้อย

กว่า 4 ว ัน 

 

เมื่อทําการแก้ไขจํานวนพนักงาน และลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กด

ปุ่ มยืนยันข้อมูลจํานวนพนักงานทั้งหมด ซ่ึงจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี   

ก. 178 
 

 
 

ภาพที่ 178  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลจํานวนพนักงานและลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 



 

 

(202) 

เม่ือกดปุ่ ม OK ก็จะกลับเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิต (ภาพท่ี 171) 

จากนั้นให้ผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่ มยืนยันข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้โปรแกรมทํา

การประมวลผลแผนการผลิตดังภาพท่ี 179 แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการยกเลิกการวางแผนการผลิต

ก็สามารถคลิกท่ีปุ่ มกากบาทออกมาได้ 
 

 

 

ภาพที่ 179  การยืนยันข้อมูลก่อนการวางแผนการผลิตทั้งหมด 

 

แผนการผลิตหลักท่ีได้จะใช้รูปแบบวันท่ีเป็ น เดือน/ว ันท่ี/ปี   ค.ศ. ดังภาพท่ี 180 



 

 

(203) 

 
 

ภาพที่ 180  หน้าต่างแผนการผลิตหลัก 

 

จากนั้นให้กดปุ่ มพิมพ์และยืนยันแผนการผลิตที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าต่างแผนการผลิต 

ซ่ึงโปรแกรมจะทําการพิมพ์แผนการผลิตแล้วบันทึกแผนการผลิตที่ได้ และจะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 181 
 

 
 

ภาพที่ 181  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลแผนการผลิตหลัก 

 

 



 

 

(204) 

 

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน 

ก่อนที่จะให้โปรแกรมทําการประมวลผลแผนการผลิต ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง

จํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน เมื่อแก้ไขข้อมูลสถานะคงคลังของสินค้าสําเร็จรูปทั้งหมด

เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกปุ่ มวงกลมในช่องแก้ไขจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน แล้วกดปุ่ ม

ตกลง ดังภาพท่ี 182 
 

 
 

ภาพที่ 182  การเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน 

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้แก้ไขจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน ดัง

ภาพท่ี 183 

1 

2 



 

 

(205) 

 
 

ภาพที่ 183  หน้าต่างแก้ไขจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน 

 

โปรแกรมตั้งค่าจํานวนพนักงานในขันตอนย่าง-อบ ไว้ที่ 14 คน และตั้งค่าจํานวนพนักงาน

ในขันตอนบรรจุไว้ที่ 12 คน ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงเป็นจํานวนเพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน

ขั้นตอนใด ก็ให้คลิ้กเพิ่มหรือลดจํานวนพนักงานในขั้นตอนนั้น แล้วกดปุ่ มยืนยันข้อมูลจํานวน

พนักงานทั้งหมด จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลดังภาพท่ี 184 หรื อถ้าไม่

ต้องการแก้ไขจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผนแล้ว ก็คลิ้กท่ีปุ่ มยกเลิกออกมาได้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 184  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการวางแผน 

 

จากนั้นผู้ใช้โปรแกรมยังสามารถเข้าไปแก้ไขจํานวนพนักงานทีละวัน หรือลบวันหยุด

นักขัตฤกษ์เพิ่มเติมตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ได้อีก โดยเม่ือเข้าสู่หน้าต่างให้แก้ไข

จํานวนพนักงานทีละวันและลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเห็นได้ว่าจํานวนพนักงานทั้งช่วงของการ

วางแผนได้รับการแก้ไขแล้ว ในท่ีนี้ได้แก้ไขจํานวนพนักงานในขันตอนย่าง-อบ จาก 14 คน เป็น 15 

คน และแก้ไขจํานวนพนักงานในขันตอนบรรจุ จาก 12 คน เป็น 13 คน ดังภาพท่ี 185 แ ต่ถ ้า ปิ ด ล บ

หน้าต่างออกทั้งหมดหรือกดปุ่ มออกจากโปรแกรม เมื่อให้โปรแกรมประมวลผลการผลิตใหม่ 



 

 

(206) 

โปรแกรมจะกลับมาตั้งค่าจํานวนพนักงานในขันตอนย่าง-อบ ไว้ที่ 14 คน และตั้งค่าจํานวน

พนักงานในขันตอนบรรจุไว้ท่ี 12 คน ตามเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 185  หน้าต่างแก้ไขจํานวนพนักงานทีละวันและลบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

  การวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ 
 

เมื่อต้องการให้โปรแกรมวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ กระทําได้โดยการกดปุ่ มวางแผนการ

ใช้บรรจุภัณฑ์บนทูลบาร์ท่ีหน้าต่างเมนูหลัก โดยจะต้องมีแผนการผลิตท่ีได้จากการประมวลผลของ

โปรแกรมก่อน ไม่อย่างนั้นจะปรากฏหน้าต่างเตือนให้วางแผนการผลิตก่อนดังภาพท่ี 186 โดยเม่ือ

ก ด ป ุ่ ม  OK ก็จะเข้าสู่หน้าต่างใส่ช่วงเวลาของแผนการผลิต แล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการวาง

แผนการผลิตท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ 
 

   

ภาพที่ 186  หน้าต่างเตือนให้วางแผนการผลิต 



 

 

(207) 

 แต่ถ้ามีแผนการผลิตที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมอยู่แล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้

ใส่ค่า Buffer ก่อนวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ ดังภาพท่ี 187 
 
 

 
 

ภาพที่ 187  หน้าต่างใส่ค่า Buffer ก่อนวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ 

 

ค่า Buffer เป็นจํานวนเท่าที่ใช้คูณกับจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการใช้ เพื่อเผื่อจํานวนบรรจุ

ภัณฑ์ที่เสียจากขั้นตอนการบรรจุ ซ่ึงจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการใช้จะคํานวณจากปริมาณการใช้

บรรจุภัณฑ์ต่อสินค้าสําเร็จรูป 1 หน่วย (BOM)  ในกรณีท่ีทุกชนิดของบรรจุภัณฑ์ใช้ค่า Buffer ค่า

เดียวกัน ให้เลือกปุ่ มวงกลมในช่องใช้ค่า Buffer เดียวกันในทุกชนิดของบรรจุภัณฑ์ แล้วพิมพ์ค่า 

Buffer ลงไปที่ช่องตรงกลางของหน้าต่าง จากนั้นให้กดปุ่ มยืนยัน ซ่ึงต้องใส่ค่า Buffer เป็นเลข

จํานวนเต็มบวก ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่ค่า Buffer เป็นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ เมื่อกดปุ่ มยืนยันจะ

ปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 188  
  

 
 

ภาพที่ 188  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่ค่า Buffer ไม่ถูกต้อง 

 

 ในกรณีท่ีแต่ละชนิดของบรรจุภัณฑ์ใช้ค่า Buffer ต่างกัน ให้เลือกปุ่ มวงกลมในช่องใช้ค่า  



 

 

(208) 

Buffer ต่างกันตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นค่าที่ผู้ใช้โปรแกรมสามารถตั้งค่าได้เองในเมนูบรรจุ

ภัณฑ์ จากนั้นให้กดปุ่ มยืนยัน 

 ทั้งกรณีที่ทุกชนิดของบรรจุภัณฑ์ใช้ค่า Buffer ค่าเดียวกัน หรือกรณีที่แต่ละชนิดของบรรจุ

ภัณฑ์ใช้ค่า Buffer ต่างกัน เมื่อกดปุ่ มยืนยันจะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลดังภาพที่    

ก. 189 ซ่ึงจะเตือนให้ใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีค้างผลิตต่อไปด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 189  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลค่า Buffer ท่ีใช้ในการคํานวณปริมาณการใช้ 

                       บรรจุภัณฑ์ 
 

เม่ือกดปุ่ ม OK จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีค้างผลิตดังภาพท่ี 190 
 

   

ภาพที่ 190  หน้าต่างใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีค้างผลิต 

1 2 



 

 

(209) 

 อันดับแรกผู้ใช้โปรแกรมต้องตรวจสอบจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่วางแผนว่าจะผลิต ซ่ึงเป็น

จํานวนท่ีได้จากแผนการผลิตล่าสุดท่ีให้โปรแกรมประมวลผล ว่าผู้ใช้โปรแกรมจะมีการปรับเปล่ียน

จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่วางแผนว่าจะผลิตนี้หรือไม่  ถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถกระทําได้ด้วยการ

ดับเบิ้ลคลิกช่องท่ีต้องการจะแก้ไข แล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไปทับของเดิม 

 อันดับต่อมาผู้ใช้โปรแกรมต้องใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ค้างผลิต เพื่อให้โปรแกรม

สามารถประมวลผลแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสามารถกระทําได้ด้วยการดับเบิ้ล

คลิกในช่องชนิดสินค้าสําเร็จรูปท่ีมีจํานวนท่ีค้างผลิต แล้วพิมพ์จํานวนท่ีค้างผลิตลงไปในช่องสินค้า

สําเร็จรูปชนิดนั้น 

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมตรวจสอบจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่วางแผนว่าจะผลิต และใส่จํานวน

สินค้าสําเร็จรูปที่ค้างผลิตทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ค้างผลิต 

ทั้งหมด แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการยกเลิกการวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ก็สามารถคลิกที่ปุ่ ม

กากบาทออกมาได้ โดยต้องใส่จํานวนท่ีวางแผนว่าจะผลิต และจํานวนท่ีค้างผลิตเป็นเลขจํานวนเต็ม

บวก ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่เป็นเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็นเลขจุดทศนิยม เมื่อกดปุ่ มยืนยัน

จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีค้างผลิตทั้งหมดจะปรากฏหน้าต่างเตือนดังภาพท่ี 191   
 

 
 

 
 

ภาพที่ 191  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่จํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีวางแผนว่าจะผลิต 

                      และจํานวนท่ีค้างผลิตไม่ถูกต้อง 



 

 

(210) 

แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมใส่จํานวนที่วางแผนว่าจะผลิตและจํานวนที่ค้างผลิตได้อย่างถูกต้อง 

เมื่อกดปุ่ มยืนยันจํานวนสินค้าสําเร็จรูปที่ค้างผลิตทั้งหมด จะปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึก

ข้อมูลซ่ึงจะเตือนให้ตรวจสอบสถานะคงคลังกับจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line เป็นขั้นตอนต่อไป

ด้วย ดังภาพท่ี 192 
 

 
 

ภาพที่ 192  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลจํานวนสินค้าสําเร็จรูปท่ีค้างผลิต 
 

 เม่ือกดปุ่ ม OK จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่สถานะคงคลังกับจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ใน Line 

ดังภาพท่ี 193 
 

 
 

ภาพที่ 193  หน้าต่างใส่สถานะคงคลังกับจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line 

1 2 



 

 

(211) 

 อันดับแรกผู้ใช้โปรแกรมต้องตรวจสอบสถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์ ด้วยการดับเบิ้ลคลิก

ช่องสถานะคงคลังที่ต้องการจะแก้ไข แล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไปทับของเดิม โดยต้องแก้ไขสถานะคง

คลังให้ถูกต้องกับความเป็นจริงในทุกชนิดของบรรจุภัณฑ์ เพราะจะส่งผลกระทบต่อแผนการใช้

บรรจุภัณฑ์ท่ีได้ 

 อันดับต่อมาผู้ใช้โปรแกรมต้องใส่จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line เพื่อให้โปรแกรม

สามารถประมวลผลแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสามารถกระทําได้ด้วยการดับเบิ้ล

คลิกในช่องชนิดบรรจุภัณฑ์ที่มีจํานวนที่ค้างอยู่ใน Line แล้วพิมพ์จํานวนที่ค้างอยู่ใน Line ลงไปใน

ช่องบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้น 

เมื่อผู้ใช้โปรแกรมตรวจสอบสถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์ และใส่จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่

ใน Line ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มยืนยันสถานะคงคลังและจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ใน Line 

ทั้งหมด แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมต้องการยกเลิกการวางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ก็สามารถคลิกที่ปุ่ ม

กากบาทออกมาได้ โดยต้องใส่สถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์ และจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line 

เป็นเลขจํานวนเต็มบวก ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ใส่เป็ นเลขท่ีมีค่ามากกว่าศูนย์ หรือใส่เป็นเลขจุดทศนิยม 

เมื่อกดปุ่ มยืนยันสถานะคงคลังและจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ใน Line ทั้งหมด จะปรากฏหน้าต่าง

เตือนดังภาพท่ี 194   
 

 
 

 
 

ภาพที่ 194  หน้าต่างแสดงผลการทํางานเม่ือใส่สถานะคงคลังกับจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line 

                       ไม่ถูกต้อง 



 

 

(212) 

แต่ถ้าผู้ใช้โปรแกรมใส่สถานะคงคลังของบรรจุภัณฑ์และจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ใน Line 

ได้อย่างถูกต้อง เมื่อกดปุ่ มยืนยันสถานะคงคลังและจํานวนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ใน Line ทั้งหมด จะ

ปรากฏหน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลดังภาพท่ี 195 
 

 
 

ภาพที่ 195  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลสถานะคงคลังและจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน Line 

 

เม่ือกดปุ่ ม OK โปรแกรมจะทําการประมวลผลแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ดังภาพท่ี 196  
 

 
 

ภาพที่ 196  หน้าต่างแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ 



 

 

(213) 

แผนการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีได้นี้ จํานวนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการจะถูกปัดขึ้นให้เป็นตัวเลขท่ีลง

ท้ายด้วยศูนย์ 2 ตัว โดยผู้ใช้โปรแกรมสามารถแก้ไขจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการได้ ด้วยการดับเบิ้ล

คลิกช่องจํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการท่ีต้องการจะแก้ไข แล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไปทับของเดิม โดยต้อง

แก้ไขเป็นเลขจํานวนเต็มบวก จากนั้นให้กดปุ่ มพิมพ์และยืนยันแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ ซ่ึงโปรแกรม

จะทําการพิมพ์แผนการใช้บรรจุภัณฑ์แล้วบันทึกแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีได้ และจะปรากฏหน้าต่าง

รายงานการบันทึกข้อมูล ดังภาพท่ี 197 
 

 
 

ภาพที่ 197  หน้าต่างรายงานการบันทึกข้อมูลแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ 
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