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บทที่ 6
ระบบสารสนเทศทางการผลติ

ระบบสารสนเทศทางการผลิต หมายถึง ระบบท่ี
พฒันาข้ึนเพ่ือใชส้นบัสนุนหนา้ท่ี งานดา้นการผลิตและ
การด าเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิตและการ
จดัการระบบการผลิตของธุรกิจ เช่น การวางแผนการ
ผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์



การจัดการผลติและการด าเนินงาน

การผลิตและการด าเนินงาน คือกิจกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าใหก้บัการแปรรูปปัจจยัการผลิต  (5 M + 1I)  ให้
เป็นผลิตภฒัฑท่ี์มีคุณค่า หรือประโยชน์ จนถึงมือลูกคา้
หรือผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจในระยะยาว



กระบวนการผลติ
กระบวนการผลิต คือ กิจกรรมการแปรรูปและเพิ่ม

มูลค่าใหก้บัปัจจยัการผลิต 

ปัจจัยการผลติ
-แรงงาน
-ผู้จัดการ
-อุปกรณ์
-โรงงาน
-วสัดุ
-บริการ
-ที่ดิน
-พลงังาน

กระบวนการ
ผลติและบริการ

- ลูกค้าภายในองค์กร
- ลูกค้าภายนอกองค์กร

สารสนเทศด้านผล
ประกอบการองค์กร

ผลติภัณฑ์
-สินค้า
-บริการ



1. ววิฒันาการผลติ

Make-to-Stock

(ผลิตเพื่อเกบ็)

Make- to-order

(ผลิตตามค าสัง่)

Assemble-to-order

(ประกอบสินคา้ตามค าสั่ง)



2. กลยุทธ์การผลติและการด าเนินงาน

1) การผลิตเพ่ือเกบ็เป็นสินคา้คงคลงั (Mass 
Production)

2) การผลิตตามค าสัง่ (Lot Production)
3) การประกอบสินคา้ตามสัง่



3. หน้าทีท่างการผลติและการด าเนินงาน
1) การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์
2) การออกแบบกระบวนการผลิต
3) การวางแผนท าเลท่ีตั้งโรงงาน
4) การวางแผนการผลิตและด าเนินงาน
5) การจดัการวสัดุและสินคา้คงเหลือ
6) การควบคุมคุณภาพสินคา้
7) การลดตน้ทุนการผลิต
8) การขจดัความสูญเปล่า
9) ความปลอดภยัในโรงงาน
10) การเพิม่ผลิตภาพทางการผลิต
11) การบ ารุงรักษา
12) การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 



4. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์

การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
หมายถึง การก าหนดกระบวนการบูรณาการดา้นการวางแผน การ
จดัหา การผลิต การจดัส่งและการคืนสินคา้

การจดัการโลจิสติกส์ (Logistic Management) ถือเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัการโซ่อุปทาน คือการวางแผน การปฏิบติัการเพื่อ
มุ่งเนน้ประสิทธิผลการไหลของสินคา้ การจดัเกบ็สินคา้



5. ระบบการผลติยุคใหม่

1) ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (TOYOTA)
2 ) ระบบการผลิตแบบลีน



สารสนเทศทางการผลติ

สารสนเทศทางการผลิต คือ สารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลของระบบสารสนเทศทางการผลิต เช่น แผนการ
ผลิต ประกอบดว้ย สารสนเทศดา้นวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือ 
สารสนเทศดา้นตน้ทุนการผลิต สารสนเทศดา้นการขนส่ง
วตัถุดิบ และ สารสนเทศดา้นผูข้ายวตัถุดิบ



1. สารสนเทศเชิงปฏิบัตกิาร

1) สารสนเทศดา้นการด าเนินการผลิต
2) สารสนเทศดา้นควบคุมคุณภาพ
3) สารสนเทศดา้นการแกไ้ขปัญหา



2. สารสนเทศเชิงบริหาร

1) สารสนเทศดา้นการออกแบบการผลิต
2) สารสนเทศดา้นการวางแผนการผลิต
3) สารสนเทศดา้นการจดัการโลจิสติกส์
4) สารสนเทศดา้นควบคุมการผลิต



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ

1) ระบบออกแบบการผลิต
2) ระบบวางแผนการผลิต
3) ระบบจดัการโลจิสติกส์
4) ระบบด าเนินงานการผลิต
5) ระบบควบคุมการผลิต



1. กระบวนการทางธุรกจิของระบบออกแบบการผลติ

แบบจ าลองผลิตภณัฑใ์หม่
รายงานวงจรชีวจิผลิตภณัฑ์

รายงานระบบการผลิตตามค าสั่ง

ผูบ้ริหาร

โปรแกรม
ออกแบบการผลติแบบจ าลอง

ผลิตภณัฑ์

แบบจ าลอง
กระบวนการผลิต

แฟ้มค าสั่ง
ผลิต

แฟ้มออกแบบ
ผลิตภณัฑ์

แฟ้มกระบวนการผลิต



2. กระบวนการทางธุรกจิของระบบวางแผนการผลติ

แผนการผลิตรวม
ตารางการใชท้รัพยากรการผลิต

ตารางการผลิต
ตารางการสั่งซ้ือวสัดุเพิ่ม

ผูบ้ริหาร

โปรแกรมการวาง
แผนการผลติ

แฟ้มสถานะภาพ
การผลิต

แฟ้มกระบวน
การผลิต

แฟ้มตวัแบบ
ผงัแกนต์

แฟ้มตารางการ
ใชท้รัพยากร แฟ้มแผนการผลิต

แฟ้มทรัพยากร
การผลิต

แฟ้มตวัแบบ
สินคา้คงเหลือ

แฟ้มตาราง
การผลิต



3. กระบวนการทางธุรกจิของระบบจัดการโลจิสตกิส์

รายงานการตรวจรับพสัดุ
รายงานสินคา้คงเหลือ

รายงานการจ่ายค่าซ้ือวสัดุ ผูจ้ดัการ

โปรแกรม
จัดการโลจิสติกส์

แฟ้มวสัดุ

แฟ้มสินคา้
คงเหลือ

แฟ้มทรัพยากร
การผลิต

ลูกคา้

ใบสัง่ซ้ือ ค าสัง่ซ้ือ ผูข้ายวสัดุ

หน่วยรับวสัดุ

วสัดุ

โรงงาน



4. กระบวนการทางธุรกจิของระบบด าเนินการผลติ

รายงานสถานภาพการผลิต
รายงานการมอบหมายงานผลิต
รายงานสินคา้ส าเร็จรูปและงาน

ระหวา่งท า

ผูจ้ดัการ
ผลิต

โปรแกรมการผลติ

แฟ้มตารางการ
ใชท้รัพยากร

แฟ้มแผนการผลิต

แฟ้มออกแบบ
ผลิตภณัฑ์

แฟ้มสถานภาพ
การผลิต

แฟ้มงาน
ระหวา่งท า

แฟ้มตารางการ
ผลิต

แฟ้มสินคา้
ส าเร็จรูป



5. กระบวนการทางธุรกจิของระบบควบคุมการผลติ

รายงานการควบคุมคุณภาพ
รายงานตน้ทุนการผลิตรวม
รายงานการบ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัร

ผูจ้ดัการ
ผลิต

โปรแกรมควบคุม
การผลติ

แฟ้มมาตรฐาน
คุณภาพ

แฟ้มการผลิต

แฟ้มเคร่ืองจกัร

แฟ้มคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ แฟ้มซ่อมบ ารุง

แฟ้มอุปกรณ์การ
ผลิต

แฟ้มตน้ทุนการ
ผลิต



เทคโนโลยทีางการผลติ
1) โปรแกรมส าเร็จรูปทางการผลิต
2) การใชหุ่้นยนต์
3) การใชร้หสัแท่ง (Barcode)
4) การใชอิ้นเตอร์เนต
5) การออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์
6) การผลิตโดยใชค้อมพิวเตอร์
7) ระบบการผลิตแบบยดืหยุน่
8) การผลิตแบบผสมผสานดว้ยคอมพิวเตอร์
9) ระบบบูรณาการทางการผลิต
10) ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์



เทคโนโลยทีางการผลติ
1) โปรแกรมส าเร็จรูปทางการผลติ

1.1 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการจดัการโลจิสติกส์ 
1.2 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นควบคุมสินคา้คงเหลือ
1.3 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวางแผนความตอ้งการวสัดุ
1.4 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นวางแผนทรัพยากรการผลิต
1.5 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการผลิตแบบทนัเวลาพอดี



เทคโนโลยทีางการผลติ
2) การใช้หุ่นยนต์



เทคโนโลยทีางการผลติ
3) การใช้รหัสแท่ง (Barcode) บาร์ โคด้ หมายถึง เลขหมายประจ าตวั
สินคา้ ใชแ้ทนดว้ยแท่งบาร์ขาว-ด า เรียงเขา้ดว้ยกนั และประกอบดว้ย
ตวัเลข 8-13 หลกั สามารถอ่านไดด้ว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ โดยอาศยั
หลกัของการสะทอ้นแสง นิยมใชกับัสินคา้อุปโภคบริโภคแทบทุก
ชนิด และสินคา้ส าเร็จรูปต่าง ๆ



เทคโนโลยทีางการผลติ
4) การใช้อนิเตอร์เนต

4.1 ระบบการจดัการวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์
4.2 ระบบจดัซ้ือจดัจา้งอิเลก้ทรอนิกส์
4.3 ระบบสารสนเทศดา้นควบคุมคุณภาพบนเวบ็
4.4 ระบบสารสนเทศดา้นการบริหารโครงการบนเวบ็
4.5 ระบบสารสนเทศดา้นการจดัตารางการท างานของลูกจา้ง  

บนเวบ็
4.6 ระบบสารสนเทศดา้นการจดัการโกดงัสินคา้บนเวบ็



เทคโนโลยทีางการผลติ
5) การออกแบบโดยใช้คอมพวิเตอร์

Computer –Aided Design : CAD คือตวัอยา่งของระบบท่ี
ช่วยสนบัสนุนการออกแบบทางวิศวกรรมของส่วนประกอบ
ผลิตภณัฑ ์เช่น เคร่ืองบิน Boeing ไดใ้ชแ้คดเพื่อพฒันาพิมพเ์ขียว
ดิจิทลัท่ีสมบูรณ์แบบของเคร่ืองบินก่อนการเขา้สู่กระบวนการผลิต



เทคโนโลยทีางการผลติ
6) การผลติโดยใช้คอมพวิเตอร์

Computer – Aided Manufacturing : CAM มีการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต หรืออาจ
มีการใชหุ่้นยนตก์เ็ป็นไปได ้ตวัอยา่ง บริษทั TOYOTA น า CAD มา
ใชใ้นการสร้างรูปแบบต่าง ๆ ของรถยนตแ์ละใช ้CAM ช่วยในการ
ควบคุมการผลิตรถยนต์



เทคโนโลยทีางการผลติ
7) ระบบการผลติแบบยดืหยุ่น

คือ ระบบท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงค าสัง่ผลิตของลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น บริษทัผลิตรถยนตข์นาดใหญ่น า
ระบบการผลิตแบบยดืหยุน่มาใชส้ร้างรถตูรุ่้นเลก็ โดยใชส้ายการผลิต
เดียวกบัแบบจ าลองรถตูท่ี้ผลิตอยูเ่ดิม



เทคโนโลยทีางการผลติ
8) การผลติแบบผสมผสานด้วยคอมพวิเตอร์

คือ ระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเช่ือมโยงส่วนประกอบของ
กระบวนการผลิตเขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งเนน้เป้าหมาย ในดา้นการเช่ือมต่อ
กระบวนการผลิตกบัการประมวลผลค าสัง่ซ้ือ การออกแบบผลิตภณัฑ ์
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการขนส่ง



เทคโนโลยทีางการผลติ
9) ระบบบูรณาการทางการผลติ

คือ การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ระบบบูรณา
การทางการผลิต ท่ีมีการใชว้ิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกบัการ
ออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย อีกทั้งยงัมีการออกแบบกระบวนการ
ผลิตท่ีดีดว้ยระบบการวางแผนกระบวนการผลิต



เทคโนโลยทีางการผลติ
10) ระบบแลกเปลีย่นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์

คือการแลกเปล่ียนขอ้มูลดิจิทลัทั้งในส่วนของตวัอกัษร ภาพ 
เสียง วีดีโอ โปรแกรมหรือโทรสาร ผา่นทางเครือข่ายส่วนตวั หรือ 
เคร่ือข่ายอินเตอร์เนตกไ็ด ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชรั้บและส่งขอ้มูลและ
เอกสารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ าโดยสร้างรูปแบบมาตรฐานของเอกสาร 
และส่งผา่นจากระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การสัง่ซ้ือวสัดุจากผูข้าย 


