การวิ เคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบ ERP
กรณี ศึกษา บริ ษทั ทิ นแคน อิ นดัสทรี่ จากัด

ชลิ ตา วัฒนะชัยโชติ กร

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาการจัดการวิ ศวกรรม
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
ปี การศึกษา 2555
ลิ ขสิ ทธิ์ ของมหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ชื่อผูศ้ ึกษา
ปริ ญญา
สาขาวิ ชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี การศึกษา

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ERP
กรณีศกึ ษา บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จากัด
นางสาว ชลิตา วัฒนะชัยโชติกร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการวิศวกรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุนทร
2555

บทคัดย่อ
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จากัด ดาเนินธุรกิจในด้านการผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
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บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะแฟนซีรปู แบบต่างๆ และบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยรูปแบบการผลิตสิน ค้าตามอุปสงค์ลูกค้า (Make to Order) ซึ่ง ต้องการระบบการ
ดาเนินงานและระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพมารองรับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ สินค้าส่ง
ถึงลูกค้าได้อย่างทันเวลาและครบถ้วน ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารนาระบบ ERP ระบบหนึ่ง
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ก่อนการศึกษาและปรับปรุง ซึง่ จะช่วยทาให้การวางแผนผลิต และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
ใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องไปวางแผนของแต่ละแผนกได้รวดเร็วขึน้ และลดปญั หาการดาเนินงาน ทาให้
สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทนั ตามกาหนดและครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ศกึ ษาได้รวบรวมข้อมูล
สาคัญทีส่ ามารถใช้ในการปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร
และสอดคล้องกับธุรกิจได้มากขึน้ ในการศึกษาครัง้ นี้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้ำนกำรผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ โดย
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ฯ เป็นนิตบิ ุคคล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่ง
ล้ำนบำทถ้วน และต่อมำในปี พ.ศ.2545 ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็นสิบเจ็ดล้ำนบำทถ้วน และในปี
พ.ศ. 2552 ได้เพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นเป็ น สิบ เก้ำล้ำนบำทถ้วนจนถึง ปจั จุบนั บริษ ัท ทิน แคน
อินดัสทรี่ จำกัด ได้นำองค์กรเข้ำรับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลผ่ำนทำงโครงกำรช่วยเหลือต่ำงๆ
โดยเริ่ม จำกโครงกำรพัฒนำระบบวินิ จฉัยและให้คำปรึกษำแนะน ำสถำนประกอบกำร เพื่อ
ปรับปรุงกำรทำงำนในปี พ.ศ.2546 และต่อมำใน พ.ศ.2547 ได้เข้ำร่วมโครงกำร ITB ในส่งของ
กำรดำเนิ น กำรประยุกต์ใ ช้ร ะบบบริห ำรคุณ ภำพ ISO9001:2000 และได้ร บั กำรรับรองจำก
สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ เมื่อ 13 พฤษภำคม 2548
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด มีวสิ ยั ทัศน์ ในกำรผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์โลหะที่มคี ุณภำพ ได้รบั กำร
ยอมรับจำกลูกค้ำ จัดส่งตรงเวลำ พร้อมทัง้ พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่
เปลีย่ นไปของลูกค้ำ โดยปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ของทำงบริษทั แบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1) บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะสำหรับสี และเคมีภณ
ั ฑ์ เช่น สีน้ ำ สีน้ ำมัน และสีกนั สนิม คิดเป็น
83% ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
2) บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะสำหรับคุ๊กกี๊ และใบชำ คิดเป็น 1% ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
3) บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะแฟนซีรปู แบบต่ำงๆ เช่น กระปุกออมสิน กระป๋องทิชชู่ คิดเป็น 4%
ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
4) บรรจุ ภณ
ั ฑ์โ ลหะรูปแบบอื่น ๆตำมควำมต้อ งกำรของลูกค้ำ คิดเป็ น 12% ของ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
กลุ่มลูกค้ำของบริษทั มีทงั ้ ภำยในและต่ำงประเทศ โดยที่อยู่ภำยในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 80
และเป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 อำทิ สหรัฐอเมริกำ พม่ำ ลำว กัมพูชำ ฯลฯ ซึ่ง
รูปแบบกำรจัดส่งสินค้ำให้ลกู ค้ำมี 2 รูปแบบ คือ บริษทั ฯ จะทำกำรผลิตกระป๋องประเภท 3 ชิ้น
(3 Pieces) แล้วส่งให้ทำงลูกค้ำบรรจุสนิ ค้ำอีกครัง้ หรือ ประกอบสินค้ำให้เป็นสินคำเสร็จรูปจำก
โรงงำน
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โครงสร้ำงหลักของบริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ประกอบด้วย 9 หน่ วยงำนหลัก ได้แก่ ฝ่ำย
บัญชีกำรเงิน ฝำ่ ยต้นทุนวัตถุดบิ ฝำ่ ยขำยและกำรตลำด ฝำ่ ยวิเครำะห์และควบคุมคุณภำพ ฝ่ำย
ผลิตและวำงแผนผลิต ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยจัดซื้อ และฝ่ำยจัดกำร โดย
สำมำรถพิจำรณำโครงสร้ำงทัง้ หมดได้จำกภำพที่ 1.1 องค์กรบริหำรงำนของบริษทั ทินแคน
อินดัสทรี่ จำกัด
1.2 ข้อมูลทั ่วไปเกีย่ วกับเทคโนโลยีสำรสนเทศพืน้ ฐำนขององค์กร
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ได้มกี ำรนำระบบ ERP ชื่อ ECONS มำใช้ในกำรดำเนินงำน
หลักขององค์กรเมื่อปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงศูนย์กลำงข้อมูลและเชื่อมข้อมูล กำร
ทำงำนของแผนกต่ำงๆเข้ำด้วยกัน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้มกี ำรใช้ระบบ ERP บ้ำนเชียง ร่วมกับ
ระบบ ECONS เฉพำะในส่วนงำนบัญชี โดยเจ้ำหน้ำทีบ่ ญ
ั ชีจะทำกำรดึงข้อมูลบัญชี ณ สิ้นเดือน
จำกระบบ ECONS เข้ำมำคียใ์ ส่ระบบบ้ำนเชียง เพื่อทำกำรปิดบัญชีและออกรำยงำนทำงบัญชี
ปจั จุบนั ระบบ ECONS ทีท่ ำงบริษทั ใช้งำนอยูเ่ ป็นเวอร์ช ั ่น 2.13E มีเครื่องแม่ข่ำย 1 เครื่องเป็น
ระบบปฏิบตั กิ ำรวินโดว์เซอร์เวอร์ 2003 และฐำนข้อมูลเป็น Microsoft SQL เวอร์ช ั ่น 9.0 และมี
เครื่องลูกข่ำยทัง้ หมด 20 เครื่อง เป็น ระบบปฏิบตั กิ ำรวิน โดว์ XP เซอร์วสิ แพค 3 ทัง้ หมด
เชื่อมต่อด้วยเครือข่ำยแลน และมีกำรสร้ำงแชร์โฟลเดอร์เพื่อให้พนักงำนสำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆ
มำวำงไว้เป็นส่วนกลำงเป็นกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงแผนก
ระบบ ECONS มีกำรสร้ำงบัญชีผใู้ ช้งำนในแต่ละแผนก ทัง้ หมด 21 บัญชี ประกอบด้วย
- ฝำ่ ยผลิตและวำงแผนผลิต
8 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยคลังสินค้ำ
7 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยวิเครำะห์และควบคุมคุณภำพ
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยจัดซือ้
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยบัญชีกำรเงิน
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยต้นทุนและวัตถุดบิ
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ผูด้ แู ลระบบ (เครื่องแม่ขำ่ ย)
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
โดยมีจำนวนผูใ้ ช้งำนจริงบนระบบ ECONS มีทงั ้ หมด 23 ท่ำน ซึ่งมีอยู่ จำนวน 3 ท่ำนที่มกี ำร
ใช้บญ
ั ชีใช้งำนร่วม สำหรับบัญชีของแผนกบัญชีกำรเงิน
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ั
1.3 ปญั หำและควำมสำคัญของปญหำ
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด พบว่ำข้อมูลในระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ไม่ถูกต้อง ไม่
อัพเดท ไม่ ครบถ้วน และไม่ น่ำเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้หน่ วยงำนต่ำงๆที่จะต้องใช้ข้อมูลวัตถุ ดิบ
อะไหล่ และสินค้ำ ไม่สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ได้ ทำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงแผนกอันเนื่อง
มำกจำกกำรรับทรำบข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึง่ ผลกระทบทีร่ ำ้ ยแรงทีส่ ุดคือไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้
ทันตำมกำหนด ทำให้ไม่สำมำรถส่งสินค้ำให้ลูกค้ำได้ครบจำนวนและไม่ทนั เวลำ นอกจำกนี้
ควำมล่ำช้ำ ควำมไม่ ถูกต้อง ไม่ อพั เดทของข้อมูลยัง ส่ง ผลต่อกำรสูญ เสียวัตถุ ดิบและสิน ค้ำ
ระหว่ำงผลิต และเพิม่ ต้นทุนกำรผลิตอย่ำงไม่สำมำรถระบุจำนวนได้ โดยสำมำรถสรุปปญั หำใน
ภำพรวมขององค์กรได้ดงั นี้
1. ข้อมูลสินค้ำ อะไหล่ และวัตถุดบิ ในระบบ ERP ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับหน้ำงำนจริง
ส่งผลให้ไม่สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ทัง้ ในส่วนของระบบ ERP และส่วนของผู้ใช้งำน
ข้อมูล อำทิ ไม่สำมำรถใช้ฟงั ก์ช ั ่นกำรรัน MRP ในระบบได้ และ ไม่สำมำรถสร้ำงแผนกำรสั ่งซื้อ
ได้ เป็นต้น
2. พนักงำนมีกำรบันทึกข้อมูลกำรรับจ่ำยในระบบล่ำช้ำ 1-3 วัน ทำให้ขอ้ มูลในระบบไม่
อัพเดท และไม่น่ำเชื่อถือ
3. วัตถุดบิ อะไหล่และ สินค้ำไม่ถูกนำมำใช้งำนจนเกิดควำมเสียหำย และไม่สำมำรถ
ควบคุมจำนวนสต๊อคที่เหมำะสมได้ อำทิ ข้อมูลในระบบ ERP ขึน้ ว่ำไม่มเี หล็กในสต๊อค แต่ใน
คลัง มีส ินค้ำนี้ อยู่ จึง มีกำรสั ่งซื้อเพิม่ ส่วนเหล็กของเดิมก็ถูกเก็บไว้จนขึ้นสนิม จนไม่ส ำมำรถ
นำมำใช้งำนได้
4. ควำมล่ำช้ำในกำรผลิต และ ควำมล่ำช้ำในกำรส่งงำนระหว่ำงแผนกกับซัพพลำย
เออร์ทม่ี ำรับงำนต่อ เพรำะสั ่งซือ้ วัตถุดบิ และอะไหล่ไม่ทนั
5. ข้อมูลบำงส่วนงำนยังถูกบันทึกโดยกำรใช้ Excel ทำให้ขอ้ มูลไม่มอี ยู่บนระบบ อำทิ
ใบกำกับสินค้ำของฝำ่ ยคลังสินค้ำ ใบเสนอรำคำของฝำ่ ยขำย เป็นต้น
6. ผูใ้ ช้งำนบำงท่ำน ไม่สำมำรถเรียกดูขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจำกไม่ได้รบั สิทธิ ์ใน
กำรเรียดดูขอ้ มูลบนระบบ ทำให้ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงผู้บนั ทึกกับผู้ใช้งำนข้อมูล เช่น
ฝำ่ ยขำยไม่สำมำรถเห็นข้อมูลสถำนะกำรผลิตของสินค้ำทีส่ ร้ำงโดยฝำ่ ยวำงแผนผลิตได้
7. ทำงผูบ้ ริหำรและเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ไิ ม่มรี ำยงำนบนระบบทีเ่ หมำะสมกับกำรใช้งำนและ
วิเครำะห์ขอ้ มูล

5
1.4 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำด้วยตนเอง
1) เพื่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มมี ำตรฐำนและมีควำมสอดคล้องกับระบบ
ECONS (ระบบ ERP ของบรษัทฯ)
2) เพื่อนำเสนอแนวทำงในกำรเพิม่ ควำมถูกต้อง ควำมน่ ำเชื่อถือ และควำมทันเวลำ
ของข้อมูลในระบบ
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
ข้อมูลกำรศึกษำในครัง้ นี้จะเป็นแบบกำรศึกษำกระบวนกำรและระบบกำรดำเนินงำนภำพรวม
ของ บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ร่วมกับภำพรวมของระบบ ERP ทีอ่ งค์กรใช้อยู่ ของแต่ละ
หน่วยงำนอันได้แก่ หน่วยงำนขำย หน่วยงำนคลัง หน่ วยงำนวำงแผนผลิตและผลิต หน่ วยงำน
จัดซื้อ เพื่อมุ่งเน้น กำรแก้ไขปญั หำด้ำนกระบวนกำรและข้อมูลที่ไม่มปี ระสิทธิภำพขององค์กร
โดยกำรศึกษำในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทำกำรศึกษำ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์แปลผล และเขียน
รำยงำน ซึ่งใช้เวลำทำกำรศึกษำตัง้ แต่เดือนสิงหำคม 2555 ถึง พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรศึกษำครัง้ นี้คอื หัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั กิ ำร
1.6 นิยำมศัพท์
ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) คือ ระบบที่ใช้
ในกำรจัดกำรและวำงแผนใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงำน
ต่ำงๆ ขององค์กรเข้ำด้วยกัน ตัง้ แต่ระบบงำนทำงด้ำนบัญชี และกำรเงิน ระบบทรัพยำกรบุคคล
ระบบบริห ำรกำรผลิต รวมถึง ระบบกำรกระจำยสิน ค้ำ เพื่อช่ วยให้กำรวำงแผน และบริห ำร
ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ ยังช่วยลดเวลำและขันตอนกำรท
้
ำงำนได้
1.7 ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั
1) เพิม่ ควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของข้อมูลในระบบ เพื่อให้ผใู้ ช้งำนข้อมูลสำมำรถรับรู้
ข้อมูลจริงเพื่อไปวำงแผนได้ถูกต้อง
2) พนักงำนสำมำรถอัพเดทข้อมูลในระบบได้เร็วขึน้ จำกเดิมที่ต้องใช้เวลำ 1-3 วัน ให้
เป็นภำยใน 1 วัน เพื่อให้ผใู้ ช้งำนข้อมูลสำมำรถรับรูข้ อ้ มูลทีต่ รงกันเพื่อไปวำงแผนได้ถูกต้อง
3) สร้ำงแนวทำงและข้อแนะนำในกำรปรับปรุงระบบ ERP ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของธุรกิจ

6

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎีและงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็นกำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใช้ง ำนระบบ ERP กรณีศึกษำ บริษทั ทิน แคน อินดัสทรี่ จำกัด ผู้วจิ ยั ได้
ทำกำรศึกษำจำกแนวคิด ทฤษฎีและผลงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นแนวทำงในกำรศึกษำดังนี้
1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process Reengineering: BPR)
2. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology Management)
3. แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ ระบบกำรวำงแผนทรัพ ยำกรขององค์ก ร (Enterprise
Resource Planning: ERP)
4. ภำพรวมของระบบ ECONS
5. งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำรธุรกิจ (Business Process Reengineering; BPR)
ในโลกปจั จุบนั นี้อำจกล่ำวได้ว่ำกำรแข่งขันทำงด้ำนคุณภำพและนวัตกรรมของสินค้ำและกำร
ให้บ ริก ำรเข้ำ มำมีค วำมส ำคัญ มำกกว่ำกำรแข่ง ขัน ทำงด้ำ นขนำดองค์ก รหรือต้น ทุ น สิน ค้ำ
ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ Information Technology (IT) เข้ำมำมีบทบำทสำคัญใน
กำรเพิม่ ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงไรก็ตำมองค์กรส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์จำก
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์เพียงเพื่อเพิม่ ควำมรวดเร็วของกระบวนงำน
ดัง้ เดิมเท่ำนัน้ ซึง่ นั ่นทำให้ปญั หำด้ำนประสิทธิภำพกำรทำงำนยังถูกแก้ไม่ตรงจุด เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยทำงด้ำนประสิทธิภำพกำรทำงำนไม่เพียงแต่กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
เท่ำนัน้ องค์กรต้องมีกำรปรับปรุงกระบวนงำนทีเ่ ก่ำและล้ำสมัยด้วย
ดังนัน้ Business Process Reengineering หรือที่เรียกย่อๆว่ำ BPR คือ กำรปรับรื้อระบบ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยกำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนใหม่ หรือ ปรับปรุง
กำรทำงำนเดิมให้เหมำะสมกับภำพรวมขององค์กร
Hammer (1990) ได้กล่ำวถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจว่ำจะต้องมี กำรวิเครำะห์และ
กำรออกแบบกระบวนงำนใหม่ (Redesign) ให้กบั กระบวนงำนและกฎระเบีย บเก่ ำๆ ใน
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ขณะเดียวกัน ต้องเสริม สร้ำงกระบวนกำรนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยกำรคำนึง ถึง กระบวนงำนใน
ภำพรวมขององค์กรเป็นหลัก แทนทีจ่ ะเป็นกำรมองไปทีก่ ระบวนของของหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่ง โดยมีหลักสำคัญ 7 ประกำรดังนี้

ภำพที่ 2.1 Business Process Reengineering Cycle
1. เน้นที่ผลลัพธ์ กำรทำ Reengineering ให้ควำมสนใจที่เป้ำหมำย (objective- or
outcome-oriented) มำกกว่ำตัวงำน (tasks) ดังนัน้ จึงสนับสนุนให้มที มี งำนเพียงหนึ่งทีมทำงำน
ทุกขันตอนของกระบวนงำนหนึ
้
่ง ๆ เพื่อลด time-overhead ทีบ่ ุคคลต้องติดต่อหรือถ่ำยทอดงำน
กันและเพิม่ ประสิทธิภำพของงำนเนื่องจำกมีผทู้ ร่ี กู้ ระบวนงำนและสถำนะทัง้ หมดในภำพรวม
2. หน่ วยงำนเบ็ดเสร็จ คือแนวควำมคิดที่ใ ห้ผู้ท่ตี ้องกำรผลของกระบวนงำนเป็น ผู้
ดำเนินกระบวนงำนเอง นั ่นคือ หน่วยงำนสำมำรถมีบทบำทและหน้ำทีไ่ ด้มำกกว่ำหนึ่งบทบำท
3. รวมข้อมูล คือกำรผนวกรวมกำรผลิตและกำรประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในบทบำท
หน้ำทีข่ องหน่วยงำนเดียวกัน
4. กระจำยทรัพยำกร ทรัพยำกรขององค์กรควรมีกำรกระจำยเพื่อเพิม่ ควำมคล่องตัว
และควำมสะดวกในกำรใช้งำนแต่ตอ้ งสำมำรถบริหำรจัดกำรได้จำกจุดเดียวซึ่งระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ถูกน ำมำใช้ เพื่อช่ วยองค์กรบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรที่กระจำย
เหล่ำนัน้ เช่นข้อมูลสำรสนเทศ เป็นต้น
5. ทำงำนอย่ำงคู่ขนำน คือ แนวควำมคิดให้องค์กรทำกำรเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทำอย่ำง
คู่ขนำนกันในขณะทีม่ นั กำลังดำเนินกำรอยูแ่ ทนทีจ่ ะทำเป็นลำดับ
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6. ลดลำดับกำรสั ่งกำร คือ กำรทำระดับกำรบริหำรให้แบนเรียบขึน้ และให้อำนำจกำร
ตัดสินใจในจุดทีเ่ กิดกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถตัดสินใจในงำนทีท่ ำด้วยตนเอง
7. ดึงข้อมูลจำกแหล่งต้นทำง เพื่อเป็นกำรลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ข้อมูลจึงควรถูก
รวบรวมแค่ครัง้ เดียวและจำกแหล่งกำเนิดข้อมูลเอง แล้วค่อยแชร์ผ่ำนทำงระบบไอที
2.1.1 แนวคิดกำรปรับปรุงระบบงำน
แนวคิดกำรปรับปรุงระบบงำนเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรพิจำรณำทีจ่ ะกำจัดงำนที่เป็นจุดชะงักหรือจุดติดขัด งำนที่ซ้ำ ๆกัน งำนที่มคี ่ำใช้จ่ำยสูง
งำนทีผ่ ลิตล่ำช้ำ ใช้เวลำมำก และงำนทีม่ คี วำมขัดแย้งในองค์กำรมำกออก และหำวิธงี ่ำยทีส่ ุดทีด่ ี
ทีส่ ุดมำใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน ทัง้ นี้กำรปรับปรุงงำนจะต้องสัมพันธ์กบั ผู้ปฏิบตั งิ ำน วิธกี ำรทำงำน
สภำพแวดล้อม และขันตอนในกำรปรั
้
บปรุงงำน
กำรปรับปรุง หมำยถึง กำรที่พนักงำนทัง้ หมดในกลุ่มร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน โดยศึกษำระบบในกลุ่มงำนนัน้ เพื่อกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลหรือปญั หำ และวิธกี ำรแก้ไ ขใน
กำรปรับปรุงงำนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่ วยงำนนัน้ ๆ โดยให้ได้ค่ำของ
งำนคงเดิมและค่ำใช้จ่ำยลดลง หรือค่ำของงำนเพิม่ ขึน้ และค่ำใช้จ่ำยลดลง
กำรปรับปรุ งระบบงำน คือ กำรปรับปรุ งวิธกี ำรทำงำนขัน้ ตอนในกำรท ำงำนให้เหมำะสมขึ้ น
สำมำรถดำเนินกำรโดย ศึกษำถึงระบบในองค์กำร ศึกษำควำมล่ำช้ำ ปญั หำที่เกิดขึน้ กำรไม่
ประสำนงำน ไม่สะดวก กำรวิเครำะห์ระบบงำน จะต้องวิเครำะห์ ในแต่ละหน้ำที่ของหน่ วยงำน
เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนให้เหมำะสมต่อไป และ กำรใช้เทคนิคกำรปรับปรุงให้ง่ำยขึน้
(Work simplification) โดยลดขันตอนที
้
ไ่ ม่จำเป็นเพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตั งิ ำน
2.1.2 เทคนิคกำรปรับปรุงงำน
รศ.กัญญำมน (2554) กล่ำวว่ำเทคนิคกำรปรับปรุงได้เกิดขึน้ ในปี คศ.1930 หรือพศ.2473 โดย
วิศวกรอุตสำหกรรมชื่อ Allen Mogenson ซึ่งต้องกำรหำวิธกี ำรปรับปรุงงำนเพื่อเพิม่ ผลผลิต
โดยในช่วงแรกได้นำเทคนิคกำรกำหนดมำตรฐำนเวลำ (Time Standard) มำใช้ ทำให้เกิดกำร
เปลีย่ นแปลงในกำรทำงำนทีด่ แี ละผลผลิตสูงขึน้
เทคนิคกำรปรับปรุง งำน คือ กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภำพกำรท ำงำนและงำนปจั จุบนั ให้
ทำงำนง่ำย ประหยัด รวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้วธิ กี ำรทีม่ รี ะเบียบแบบแผนในกำรแก้ปญั หำ
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และกำรลดต้นทุน ซึง่ เกิดจำกกำรวิเครำะห์อย่ำงมีระบบ โดยใช้จติ สำนึกของบุคคลเป็นส่วนมำก
ทัง้ นี้เทคนิคกำรปรับปรุงงำนสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. เทคนิคกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำน ซึง่ จะเป็นกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับคน
วิธกี ำรทำงำน ระบบงำน และมำตรฐำนกำรทำงำน โดยแบ่งเป็น
ก. กำรปรับปรุงระบบงำน คือ กำรศึกษำปรับปรุงระบบของกำรทำงำนให้ดขี น้ึ
โดยเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปรับปรุงระบบงำน ได้แก่ ผังกระจำยงำน (Work Distribution)
ผังกระบวนงำน ของระบบงำน (Flow Process Chart) กำรจัดผังของสถำนที่ปฏิบตั งิ ำนงำน
(Office / Plant Layout) มำตรฐำนกำรทำงำน (Working Standard)
ข. กำรปรับปรุงวิธกี ำรทำงำน คือกำรศึกษำกำรปรับปรุงวิธกี ำรทำงำนให้ง่ำย
รวดเร็ว และสะดวก โดยเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ำรทำงำน ได้แก่ ผังแสดงกิจกรรมของงำน
(Activity list) ผังกำรทำงำนมือสอง (Two Hand Chart) กำรเคลื่อนไหวในกำรทำงำน (Motion
Study) ผังกระบวนงำนของบุคคล (Flow Process Chart)
2. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรทำงำน ซึ่งจะเป็นกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำนให้ดขี น้ึ และปลอดภัยมำกขึน้
กำรดำเนินกำรทีจ่ ะนำเทคนิคกำรปรับปรุงงำนมำใช้ในหน่ วยงำนนัน้ สำมำรถสรุปเป็นขัน้ ตอน
กำรดำเนินกำรเป็น 4 ขันตอน
้
คือ
1 กำรอบรมสัมมนำ จะเป็นส่วนกระตุน้ และจูงใจพนักงำนได้เข้ำใจถึงหลักกำร วิธกี ำร
และเทคนิค ทำให้เกิดกำรร่วมมือ ทำงำนเป็นกลุ่ม
2 กำรศึกษำรำยละเอียด มีขนั ้ ตอนโดย เลือกงำนที่จะปรับปรุง รวบรวมข้อมูลและ
บันทึกรำยละเอียด โดยพิจำรณำจำกคำถำมดังนี้
- What (W) ทำอะไร ทำไมต้องทำ ทำอย่ำงอื่นได้หรือไม่
- Where (W) ทำทีไ่ หน ทำไมต้องทำทีน่ ั ่น ทำอย่ำงอื่นได้อกี หรือไม่
- When (W) ทำเมื่อใด ทำไมต้องทำต้อนนัน้ ทำตอนอื่นได้หรือไม่
- WHO (W) ใครเป็นคนทำ ทำไมต้องคนนัน้ ทำ คนอื่นทำได้หรือไม่
- HOW (H) ทำอย่ำงไร ทำวิธอี ่นื ได้อกี หรือไม่ ควรทำอย่ำงไร
3 กำรทำงำนเป็นกลุ่ม โดยกำรร่วมมือและระดมสมองในกำรดำเนินกำร กำรศึกษำ
รำยละเอียด กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ที่ทำให้เกิดกำรรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนยอมรับที่จะ
นำเอำเทคนิคมำใช้งำน ซึง่ วิธขี องเทคนิคกำรปรับปรุงงำน มีอยู่ 4 ประกำร คือ
ก. ขจัด (Eliminate) งำนบำงส่วนที่ไม่จำเป็นหรือไม่มปี ระโยชน์ออกไป ใน
กำรท ำงำนแต่ละวัน จะประกอบด้วยงำนที่จำเป็ น และไม่จำเป็ น หรือไม่มีประโยชน์ โดยกำร
พิจำรณำว่ำจะสำมำรถขจัดขันตอนงำนหรื
้
อกำรทำงำนออกได้หรือไม่
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ข. รวมขัน้ ตอน (Combine) หลำยขัน้ ตอนที่ซ้ำซ้อนกัน เข้ำเป็นงำนเดียวกัน
ซึง่ จะทำให้กำรทำงำนง่ำยขึน้ สะดวก ประหยัดแรงงำน เวลำ และค่ำใช้จ่ำย โดยพิจำรณำก่อน
ว่ำจะสำมำรถรวมงำนกันได้หรือไม่
ค. กำรสลับ (Rearrange) ขัน้ ตอนใหม่ เป็น กำรพิจำรณำสลับสับเปลี่ยน
ขันตอนกำรท
้
ำงำนทีไ่ ม่เหมำะสม กำรจัดคนทำงำนทีไ่ ม่เหมำะสม แล้วนำสิง่ เหมำะสมมำแทนที่
เพื่อให้เกิดกำรลดขัน้ ตอนบำงขัน้ ตอนให้ส นั ้ ลง ลดขัน้ ตอนกำรขนย้ำย ประหยัดพื้น ที่ใ นกำร
ทำงำนและเวลำ และใช้เครื่องมือมีประสิทธิภำพมำกขึน้ เป็นต้น
ง. กำรปรับปรุง (Improve) ขันตอนงำนให้
้
ดขี น้ึ ทำกำรปรับปรุงให้มกี ำรทำงำน
ง่ำยขึน้ และมีประสิทธิภำพสูง เช่น ปรับปรุงขันตอนที
้
ย่ งุ่ ยำกสลับซับซ้อน ปฏิบตั งิ ำนยำก เข้ำใจ
ยำก ปรับปรุงให้ทำงำนง่ำยขึน้ อำจจะใช้เครื่องจักร เครื่องผ่อนแรงและวิชำกำรทีท่ นั สมัยมำช่วย
4 กำรนำเทคนิคกำรปรับปรุ งงำนมำใช้จริง จะต้องดำเนินเป็ นขัน้ ตอน โดยอธิบำย
วิธกี ำรทำงำนใหม่ให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบ กำรนำวิธกี ำรทำงำนใหม่เข้ำมำใช้แทนวิธเี ดิมและดูแล
รักษำกำรทำงำนใหม่และติดตำมผลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงต่อไป
2.2 แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดร.วัชระ(2554) กล่ำวว่ำกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนใหม่และกำรสร้ำงควำมมีเอกภำพของ
ข้อมูล โดยกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำน จะไม่เกิดประโยชน์ ถ้ำขำดกำรวิเครำะห์
เพี่อออกแบบกระบวนกำร ทำงำน ใหม่ หรือกำรทำรีเอ็นจิเนีย (Reengineering) องค์กร โดย
กระบวนกำรนี้มวี ตั ถุประสงค์สำคัญคือ กำรลดขัน้ ตอนกำรทำงำนที่ไม่จำเป็น กำรเพิม่ คุณภำพ
และกำรให้บริกำรใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงกำรนำระบบไอทีเข้ำมำช่วยเพื่อกำรลดต้นทุนและกำรเพิม่
รำยได้ เป็นโอกำสในกำรปรับกระบวนกำรทำงำน
กำรมีร ะบบข้อมูลที่ม ีเอกภำพเป็ นเรื่องสำคัญ ที่ควรพิจำรณำในกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศในองค์กร ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่อง ระบบฐำนข้อมูล (Database) ระบบคลังข้อมูล (data
warehouse) ระบบมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange standard) สิทธิของกำร
บริหำรข้อมูล (management rights of data) เป็นต้น เพรำะจะช่วยให้ขอ้ มูลสำมำรถไหลใน
ระบบได้อย่ำงถู กต้องและสอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำน ทัง้ นี้ กำรพัฒนำระบบงำนด้ำ น
สำรสนเทศในระยะแรกมักจะมุ่งให้เกิดระบบงำนทีใ่ ช้งำนได้ เป็นสำคัญ แต่เมื่อระบบสำรสนเทศ
หลำยระบบได้รบั กำรพัฒนำและใช้งำนจริงแล้ว องค์กรก็จะประสบปญั หำว่ำข้อมูลเดียวกันและ
ควรมีค่ำเดียวกัน ที่อยู่บนกำรประมวลผลของหลำย ๆ ระบบนัน้ ท ำให้เกิด ควำมซ้ำซ้อนไม่
จำเป็น และอำจเกิดปญั หำที่ยุ่งยำกว่ำจะติดสินใจใช้ขอ้ มูลของระบบไหนในกำรทำงำน ดังนัน้
กำรวิเครำะห์และแยกแยะกระบวนกำรในกำรทำงำนออกมำและนำระบบไอทีเข้ำมำช่วยเสริมจะ
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นำไปสู่กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนใหม่ ร่วมกับกำรปรับปรุงกำรออกแบบระบบให้สำมำรถ
ครอบคลุ ม สอดคล้อง และลดควำมซ้ำ ซ้อน อำทิ กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูล กำรสร้ำ ง
มำตรฐำนกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลกรณีทม่ี สี ำมำรถใช้ระบบข้อมูลระบบเดียวกันได้ กำรทำงำนแบบ
อัตโนมัตเิ พื่อลดเวลำทำงำน เป็นต้น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร (ERP)
บัน คำซึมะ (2546) อธิบำยว่ำ กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร (Enterprise Resource Planning:
ERP) เป็นระบบสำรสนเทศขององค์กรทีส่ ำมำรถบูรณำกำรรวมงำนหลักต่ำงๆ ในบริษทั ทัง้ หมด
ได้แก่ กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรผลิต กำรขำย กำรบัญชี และกำรบริหำรบุคคลเข้ำด้วยกันเป็นระบบ
ทีส่ มั พันธ์กนั และสำมำรถเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นปจั จุบนั (real time) เพื่อให้สำมำรถรับรู้ขอ้ มูล
หรือสภำพของกิจ กรรมต่ำงๆ ที่กำลัง ดำเนิ น อยู่อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถตัดสิน ใจด้ำนกำร
บริหำรอย่ำงทันท่วงที ดังนัน้ ระบบ ERP จึงเป็นเครื่องมือที่นำมำใช้ในกำรบริหำรธุรกิจเพื่อ
ั หำที่เกิดขึ้น ภำยในองค์ก ร อีกทัง้ ยัง ช่ ว ยให้ส ำมำรถวำงแผนกำรลงทุ น และบริห ำร
แก้ป ญ
ทรัพยำกรขององค์กรโดยรวมได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพ ERP จะช่ วยท ำให้กำรเชื่อมโยงทำง
แนวนอนระหว่ำงกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรผลิต และกำรขำยทำได้อย่ำงรำบรื่น และทำให้สำมำรถ
บริหำรองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด
ด้วยเหตุน้ี ระบบ ERP จึงเป็นระบบสำรสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิดและวิธกี ำรบริหำรของ
ERP มำทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบตั ใิ นองค์กร ระบบ ERP สำมำรถบูรณำกำร (integrate)
รวมงำนหลัก (core business process) ต่ำงๆ ในบริษทั ทัง้ หมด เข้ำด้วยกันเป็นระบบทีส่ มั พันธ์
กันและสำมำรถเชื่อมโยงกันอย่ำงเรียลไทม์
2.3.1 ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร
ตรีทศ เหล่ำศีรหิ งษ์ทอง (2548) อธิบำยว่ำ ระบบ ERP เป็นซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรขององค์กร เพื่อกำรวำงแผนและจัดกำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ โดยกำรเชื่อมโยง
กระบวนกำรทำงธุรกิจทุกขันตอนเข้
้
ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่ผลกำไรสูงสุดของบริษทั
ERP จึงเป็นเครื่องมือทีน่ ำมำใช้ในกำรบริหำรธุรกิจเพื่อแก้ปญั หำที่เกิดขึน้ ภำยในองค์กร อีกทัง้
ยัง ช่ ว ยให้ส ำมำรถวำงแผนกำรลงทุ น และบริห ำรทรัพยำกรขององค์ก รโดยรวมได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ERP เป็นกำรรวบรวมกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Process)
ตลอดจนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ (Applications) ต่ำงๆ ของแต่ละส่วนงำนเข้ำเป็นระดับ
องค์กร (Enterprise) โดยมีขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บไว้เพียงแห่งเดียว
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ERP จะเน้นให้ทำกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ เพื่อปรับปรุงระบบให้เข้ำกับ ERP ซึ่งจะ
แบ่ง Function Area เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ
1. Marketing Sales
2. Production and Materials Management
3. Accounting and Finance
4. Human Resource
แต่ละส่วนจะมี Business Process อยู่ในนัน้ ซึ่งจะมีหลำย Business Activity มำประกอบกัน
เช่น activity กำรออก Invoice เป็น Activity แต่ละ Activity จะไปต่อเนื่องกันหลำยๆอันออกไป
จนกลำยเป็น Process ที่เรียกว่ำ “Computer Order management” ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับ
Functional Area ทีเ่ รียกว่ำ “Marketing And Sale” Concept หลักๆของ ERP คือ เอำทุกข้อมูล
ของแต่ละแผนกมำ Integrate กัน เพื่อแชร์ขอ้ มูลกัน
2.3.1.1 ลักษณะสำคัญของระบบ ERP
1. กำรบูรณำกำรระบบงำนต่ำงๆ ของระบบ ERP
จุดเด่นของ ERP คือ กำรบูรณำกำรระบบงำนต่ำงๆ เข้ำ ด้วยกัน ตัง้ แต่กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำร
ผลิต กำรขำย บัญชีกำรเงิน และกำรบริหำรบุคคล ซึ่งแต่ ละส่วนงำนจะมีควำมเชื่อมโยงในด้ ำน
กำรไหลของวัตถุดบิ สินค้ำ (material flow) และกำรไหลของข้อมูล (information flow) ERP ทำ
หน้ำทีเ่ ป็นระบบกำรจัดกำรข้อมูล ซึง่ จะทำให้กำรบริหำรจัดกำรงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ทีเ่ ชื่อมโยง
กันให้ผลลัพธ์ออกมำดีทส่ี ุด พร้อมกับสำมำรถรับรูส้ ถำนกำรณ์และปญั หำของงำนต่ำงๆ ไดทัน้ ที
ทำให้สำมำรถตัดสินใจแก้ปญั หำองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว
2. รวมระบบงำนแบบ real time ของระบบ ERP
กำรรวมระบบงำนต่ำงๆ ของระบบ ERP จะเกิดขึน้ ในเวลำจริง (real time) อย่ำงทันที เมื่อมีกำร
ใช้ระบบ ERP ช่วยให้สำมำรถทำกำรปิดบัญชีได้ทุกวันเป็นรำยวัน คำนวณ ต้นทุนและกำไร
ขำดทุนของบริษทั เป็นรำยวันได้
3. ระบบ ERP มีฐำนข้อมูล (database) แบบสมุดลงบัญชี
กำรทีร่ ะบบ ERP สำมำรถรวมระบบงำนต่ำง ๆ เข้ำเป็นระบบงำนเดียวแบบ Real time ได้
นัน้ ก็เนื่องมำจำกระบบ ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี ซึง่ มีจุดเด่น คือ คุณสมบัตขิ องกำร
เป็น 1Fact 1 Place ซึง่ ต่ำงจำกระบบแบบเดิมทีม่ ลี กั ษณะ 1 Fact Several Places ทำให้ระบบ
ซ้ำซ้อน ขำดประสิทธิภำพ เกิดควำมผิดพลำดและขัดแย้งของข้อมูลได้ง่ำย
2.3.1.2 กระบวนกำรภำยในระบบ ERP
ปรีชำ พันธุมสิชยั (2547) กล่ำวว่ำ กระบวนกำรในระบบ ERP ในแต่ละวงจรของกระบวนกำร
ภำยในระบบ ERP ประกอบด้วยข้อมูลย่อยๆ อีกหลำยขัน้ ตอน กำรทำงำนแต่ละกระบวนกำร
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อำศัยข้อมูลอิสระและข้อมูลเชื่อมโยงมำจำกผลกำรทำงำนของส่วนอื่น ภำพรวมของกระบวนกำร
ต่ำงๆ ในระบบ ERP สำมำรถอธิบำยได้ดงั นี้
1. วงจรกำรขำย (Selll Cycle)
1.1 กำรเสนอรำคำ (Quoting) ในกำรสร้ำงใบเสนอรำคำนัน้ เรำสำมำรถเรียกดู
ข้อมูลต่ำงๆจำกระบบได้ เช่น ต้นทุนสินค้ำ ข้อมูลลูกค้ำ ทำกำรปรับเปลีย่ นรำยละเอียดสินค้ำได้
ตำมต้องกำร ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติ เพื่อใช้ในกำรติดตำมลูกค้ำ เมื่อลูกค้ำยืนยัน
คำสั ่งซือ้ มำ ระบบจะแปลงข้อมูลกำรเสนอรำคำ เป็นคำสั ่งขำยได้ทนั ที
1.2 กำรสร้ำงคำสั ่งขำย (Sale Order - SO) เริม่ จำกเมื่อลูกค้ำมีควำมต้องกำร
สั ่งซือ้ สินค้ำ ฝำ่ ยขำยจะตรวจสอบ ข้อมูลต่ำงๆ เช่น จำนวนสินค้ำคงเหลือ จำนวนสินค้ำกำลัง
ผลิต จำนวนสินค้ำที่ถูกจอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ เช่น ประวัตกิ ำรชำระเงิน เพื่อยืนยันว่ำ
สำมำรถขำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำรำยนี้ได้หรือไม่ เมื่อมีกำรตกลงกำรซื้อขำย ฝ่ำยขำยจะเริม่ สร้ำง
คำสั ่งขำย หำกมีสนิ ค้ำอยูใ่ นคลังแล้ว ระบบจะเข้ำไปจองปริมำณให้ แต่ถ้ำสินค้ำไม่พอ ระบบจะ
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรวำงแผนผลิตต่อไป
1.3 กำรจัดส่งสินค้ำ ข้อมูลคำสั ่งขำยถูกนำมำใช้เป็ นข้อมูลกำรจัดส่งอัตโนมัติ
เจ้ำหน้ำทีจ่ ดั ส่งสำมำรถทรำบว่ำจะต้องเตรียมสินค้ำอะไรบ้ำง และไปหยิบสินค้ำจำกพื้นที่เก็บได้
และพร้อมพิม พ์เ อกสำร เช่ น ใบก ำกับสิน ค้ำ /ใบแจ้ง หนี้ ไ ด้ท นั ที ข้อ มูล สิน ค้ำ คงคลัง จะถู ก
เปลีย่ นแปลง ในขณะเดียวกันระบบบัญชีกจ็ ะมีขอ้ มูลสำหรับกำรตัง้ ลูกหนี้อตั โนมัติ
2. วงจรกำรวำงแผน (Plan Cycle)
กำรวำงแผนในระบบ ERP นัน้ เป็นส่วนสำคัญมำก ข้อมูลต่ำงๆที่จำเป็นจำกหลำยๆฝ่ำยจะถูก
รวบรวมมำไว้พร้อมสรรพ สำหรับกำรคำนวณ เช่น ข้อมูลสถำนะของสินค้ำคงคลัง ข้อมูลสูตร
กำรผลิต (Bill of Material: BOM) ข้อมูลศูนย์งำน หรือสถำนีงำน ข้อมูลเส้นทำงผลิตและข้อมูล
นโยบำยกำรสั ่งซือ้ และกำรสั ่งซือ้ เป็นต้น กำรวำงแผนในระบบ ERP มี 2 ส่วนคือ กำรวำงแผน
วัสดุและกำรวำงแผนกำลังกำรผลิต
2.1 กำรวำงแผนวัสดุ (Material Planning) คือกำรวำงแผนผลิตสินค้ำสำเร็จรูป
และวำงแผนกำรสั ่งซือ้ วัตถุดบิ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองลูกค้ำ และรักษำปริมำณวัสดุไว้ในระดับ
ทีต่ อ้ งกำรได้ กระบวนกำรวำงแผนวัสดุ เริม่ ตัง้ แต่กำรสร้ำงแผนผลิตหลัก (Master Production
Schedule: MPS) ของสินค้ำสำเร็จรูป ข้อมูลของแผนผลิตหลักถูกส่งไปยังกำรวำงแผนควำม
ต้องกำรวัสดุ (Material Requirements Planning: MRP) เพื่อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรสั ่งวัสดุเพิม่
2.2 กำรวำงแผนกำลังกำรผลิต (Capacity Planning) คือกำรหำควำมต้องกำร
กำลังกำรผลิตของทรัพยำกร เช่น คนและเครื่องจักรเพื่อให้สอดคล้องตำมแผนวัสดุ ระบบ ERP
แบ่งกำรวำงแผนกำลังกำรผลิตเป็น 2 แบบ คือ
1) กำรวำงแผนกำลังแบบหยำบ (Rough-cut capacity Planning: RCCP)
สำหรับเปรียบเทียบกำลังกำรผลิตทีต่ อ้ งกำรจำกแผนกำรผลิตหลักกับทรัพยำกรหลักๆ
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2) กำรวำงแผนควำมต้องกำรกำลัง กำรผลิต (Capacity Requirements
Planning: CRP) ส ำหรับเปรียบเทียบกำลังกำรผลิตที่ต้องกำรกับแผนควำมต้องกำรวัส ดุกบั
ทรัพยำกรโดยละเอียดซึง่ ผลลัพธ์ท่ไี ด้จำกกำรวำงแผนแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ แผนผลิต และแผน
สั ่งซือ้ เพื่อส่งให้ฝำ่ ยอื่นๆต่อไป
3. วงจรกำรสั ่งซือ้ (Buy Cycle)
3.1 กำรแปลงแผนสั ่งซื้อเป็ นคำสั ่งซื้อจำกกำร Run MRP ระบบจะแนะน ำ
แผนกำรสั ่งซือ้ ให้ผใู้ ช้ตรวจสอบ รำยละเอียดของแผน เช่น Supplier วัตถุดบิ ปริมำณ และรำคำ
เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วสำมำรถทำกำรแปลงแผนสั ่งซือ้ เป็นคำสั ่งซือ้ ได้อตั โนมัติ
3.2 กำรสร้ำงคำสั ่งซื้อ ตำมกำรร้องขอจำกผู้ขอซื้อ เมื่อผู้ขอซื้อบัน ทึกข้อมูล
วัตถุดบิ ที่ต้องกำรซื้อลงใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ระบบก็จะตรวจสอบควำมถูกต้อง
ต่ำงๆ เช่ น รำคำสิน ค้ำ ผู้ขำยตำมบัญ ชีร ำยชื่อเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่ง ต่อไปให้กบั ผู้มี
อำนำจต่ำงๆ ตรวจสอบและอนุมตั ิ จึงสำมำรถออกคำสั ่งสั ่งซือ้ (Purchase Order - PO) ได้
3.3 กำรรับวัตถุ ดิบและกำรตรวจสอบคุณ ภำพ เมื่อ Supplier มำส่ง วัตถุ ดิบ
พร้อมกับเอกสำรใบกำกับสินค้ำ/ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ระบบจะทำกำรปรับปรุงปริมำณสินค้ำคง
ั ่ ญชีเพื่อตัง้ เจ้ำหนี้อตั โนมัติ
คลังและบันทึกผลกำรรับวัตถุดบิ ข้อมูลกำรรับสินค้ำจะถูกส่งไปที่ฝงบั
4. วงจรสินค้ำคงคลัง (Inventory Cycle)
กำรควบคุ ม สิน ค้ำคงคลัง มีควำมสัม พัน ธ์กบั ทุ กกระบวนกำรในระบบ ERP สิน ค้ำคงคลัง
ประกอบด้วย วัตถุดบิ สินค้ำกึง่ สำเร็จรูป สินค้ำสำเร็จรูป ชิ้นส่วนสำรอง และอื่นๆ กำรควบคุม
สินค้ำคงคลังทีท่ ปี ระสิทธิภำพทำให้ขอ้ มูลสินค้ำคงคลังในระบบ ERP มีควำมถูกต้อง ส่งผลให้
สำมำรถ ใช้ง ำนระบบ ERP ได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพกิจ กรรมในกำรควบคุมสิน ค้ำคงคลัง
ประกอบด้วย กำรรับวัส ดุ กำรตัดจ่ำยวัส ดุ และกำรปรับปรุ งปริมำณวัส ดุใ นคลัง สิน ค้ำ กำร
เคลื่อนไหวของสินค้ำคงคลังจะส่งผลกับยอดสินค้ำคงเหลืออยู่ตลอดเวลำ ในระบบ ERP ยังมี
กำรนับสินค้ำคงคลังแบบ Physical Count และ Cycle Count เพื่อทำให้ขอ้ มูลในสินค้ำคงคลังที่
อยูใ่ นคอมพิวเตอร์ตรงตำมจริงในระบบ ERP เรำสำมำรถเลือกกำหนดระดับกำรควบคุมสินค้ำ
คงคลัง ได้ห ลำยระดับขึ้น อยู่กบั ควำมเหมำะสม เช่ น กำรกำหนด Lot Serial-Number และ
Location ของวัสดุแต่ละรหัสได้ในกำรรับหรือตัดจ่ำยวัสดุจะต้องมีกำรอ้ำงอิงอยู่ตลอดเวลำ เช่น
กำรรับ วัต ถุ ดิบ จะอ้ำ งอิง กับ หมำยเลขค ำสั ่งซื้อ กำรเบิกวัตถุ ดิบ เพื่อ ไปผลิต จะอ้ำ งอิง กับ
หมำยเลขค ำสัง่ ผลิต กำรส่ ง สิน ค้ ำ จะอ้ ำ งอิง กับ หมำยเ ลขค ำสัง่ ขำย ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ เ รำมี
ควำมสำมำรถสอบกลับ (Traceability) สินค้ำได้
5. วงจรกำรผลิต (Make Cycle)
5.1 กำรสร้ำงคำสั ่งผลิต (Work Order - WO) คำสั ่งผลิตหรือใบงำนในระบบ
ERP สร้ำงขึน้ ได้จำกหลำยทำง เช่น กำรแปลงแผนคำสั ่งผลิตที่ได้จำกกำร RUN MRP เป็ น
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คำสั ่งผลิต หรือกำรแปลงคำสั ่งขำยเป็นคำสั ่งผลิตโดยตรง หรือกำรสร้ำงคำสั ่งผลิตขึน้ มำเอง ซึ่ง
คำสั ่งผลิตใช้เป็นตัวควบคุมกำรผลิตทัง้ หมด
5.2 กำรดำเนินงำนและควบคุมกำรผลิต คือกำรนำคำสั ่งผลิตไปปฏิบตั งิ ำนจริง
ทำกำรเปรียบเทียบปริมำณงำนกับกำลังกำรผลิตของแต่ละสถำนี งำน กำรจัดลำดับ (Priority)
ของงำนทีอ่ ยูใ่ นแถวคอยกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำทีผ่ ลิต
5.3 กำรเบิกวัสดุ กำรเบิกวัสดุในระบบ ERP สำมำรถทำได้หลำยวิธี ทัง้ กำรเบิก
วัสดุทลี ะรำยกำร กำรเบิกวัสดุอ้ำงอิงกับสูตรกำรผลิตและกำรเบิกวัสดุแบบ Backflush ในกำร
เบิกวัสดุจะมีกำรอ้ำงอิงกับหมำยเลขคำสั ่งผลิตเพื่อใช้ในกำรคิดต้นทุน
5.4 กำรรำยงำนผลกำรผลิต กำรรำยงำนผลกำรผลิตในระบบ ERP ได้แก่ กำร
รำยงำนปริมำณกำรผลิตสินค้ำ ผลกำรตรวจสอบคุณภำพ ชั ่วโมงแรงงำนหรือชั ่วโมงเครื่องจักรที่
ใช้ในกำรผลิตของแต่ละคำสั ่งผลิต กำรรำยงำนผลกำรผลิตทำให้เรำทรำบสถำนะของคำสั ่งผลิต
และให้ขอ้ มูลทีเ่ รำใช้ในกำรคิดต้นทุนเมื่อผลิตสินค้ำเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต้นทุนจะส่งไปให้ฝ่ำย
บัญชี เพื่อใช้ในกำรสรุปต้นทุน
6. วงจรบัญชี (Accounting Cycle)
กระบวนกำรด้ำนบัญชีและกำรเงินของระบบ ERP จะบันทึกรำยกำรทำงบัญชีจำกกิจกรรมต่ำงๆ
โดยอัตโนมัติ สอดคล้องซึง่ กับระบบบัญชีรปู แบบเดิม คือ ทำรำยกำรลงบัญชีในสมุดรำยกำรซื้อ
ขำย จ่ำย รับ และทั ่วไป ประกอบด้วยกระบวนกำร 3 ส่วน คือ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญ ชี
เจ้ำหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
6.1 ระบบบัญชีลกู หนี้ (Accounts Receivable)
บัญชีลกู หนี้เริม่ จำกกำรสร้ำงใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยระบบจะบันทึกรำยกำรบัญชีตงั ้ ลูกหนี้และ
ภำษีขำย จำกนัน้ เมื่อลูกค้ำมำจ่ำยเงิน ตำมรำยกำรวำงบิล ฝ่ำยกำรเงินจะทำกำรรับเงิน และส่ง
เอกสำรกำรรับชำระเงินให้ฝำ่ ยบัญบันทึกรำยกำรรับชำระหนี้ และตัดรำยกำรบัญชีทล่ี กู หนี้ได้
6.2 ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (Accounts Payable)
บัญชีเจ้ำหนี้ เริม่ จำกฝำ่ ยบัญชีได้รบั เอกสำรใบแจ้งหนี้ของซัพพลำยเออร์อำ้ งอิงจำกกำรรับสินค้ำ
ของฝ่ำยคลังสินค้ำตำมใบสั ่งซื้อ แล้วทำรำยกำร Voucher เพื่อตัง้ ยอดเจ้ำหนี้จำกนัน้ รำยกำร
Voucher จะเข้ำสู่กำรอนุ มตั ิจ่ำยเงินเพื่อทำกำรเตรียมจะจ่ำยเงิน (Pre-Payment) และพิมพ์
เอกสำรอนุมตั เิ ตรียมจ่ำยเงินต่อไปเมื่อทำกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้แล้ว เอกสำรกำรจ่ำยเงิน ถูกส่ง
ให้ฝำ่ ยบัญชีบนั ทึกรำยกำรจ่ำยชำระหนี้ (Payment Voucher) ตัดรำยกำรเจ้ำหนี้และบันทึกภำษี
หัก ณ ทีจ่ ่ำยถ้ำมีได้
6.3 ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger Accounts)
ระบบบัญชีแยกประเภทจะเป็นจุดรวบรวมรำยละเอียดข้อมูลรำยกำรทำงบัญชีท่เี กิดขึน้ เพื่อทำ
กำรจัดหมวดหมู่รำยกำรทำงบัญชี และสรุปรำยงำนงบกำรเงินต่ำงๆ ได้ระบบบัญชีแยกประเภท
เริม่ จำกกำรสร้ำงผังบัญชี ของบริษทั เพื่อให้ระบบลงบัญชีได้โดยอัตโนมัติ เช่น รำยกำรลูกหนี้
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และเจ้ำหนี้ รำยกำรรับและจ่ ำยเงิน รำยกำรต้น ทุน และสินค้ำคงคลัง เป็น ต้น จำกนัน้ ส่ง ผ่ำน
รำยกำรเข้ำระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อกระทบกับยอดยกมำและรำยกำรบัญชีในงวดปจั จุบนั
สรุปเป็นยอดยกไป เพื่อตัง้ เป็นต้นงวดในงวดถัดไป ในกรณีท่มี รี ำยกำรปรับปรุงสำมำรถบันทึก
ผ่ำน Journal Entry แล้วส่งเข้ำระบบบัญชีแยกประเภทได้เช่นกันเมื่อผ่ำนรำยกำรเข้ำระบบบัญชี
แยกประเภทแล้ว ผูใ้ ช้สำมำรถทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรบันทึกรำยกำรจำกงบทดลอง
และปิดงวดบัญชี เพื่อสรุปรำยงำนทำงกำรเงินต่ำงๆ เช่น งบดุล งบกำไรขำดทุน งบกระแสเงิน
สด ฯลฯ นอกจำกนี้ระบบยังสอบกลับข้อมูลต้นทำงเมื่อพบข้อมูลผิดพลำดจำกกำรบันทึกรำยกำร
ได้ระบบบัญชีกำรเงินเป็นส่วนทีช่ ่วยจัดเก็บข้อมูลในกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกส่วนงำน
2.3.1.3 ข้อมูลต่ำงๆ ภำยในระบบ ERP
ระบบ ERP สำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรวำงแผนและจัดกำรทรัพยำกรองค์กรได้ โดยใช้
ประโยชน์จำกระบบข้อมูลที่บูรณำกำรกันภำยในองค์กร จำกกระบวนกำรต่ำงๆ ภำยในระบบ
ERP จะมีควำมสัมพัน ธ์เกี่ยวเนื่ องกันทัง้ หมด ดังนัน้ จึงเกิดกำรพึ่งพำกัน อย่ำงอัตโนมัติ นัน่
หมำยควำมว่ำ จะไม่มขี อ้ มูลทีซ่ ้ำซ้อนกัน หรือมีขอ้ มูลชุดเดียวที่ใช้งำนร่วมกันนั ่นเอง ข้อมูลใน
ระบบ ERP แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลคงที่ (Static Data) คือ ข้อมูลที่มกั จะไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงและกำหนดไว้เพื่อ
เป็นข้อมูลเริม่ ต้นในระบบ เช่น ข้อมูลรำยกำรสินค้ำ (Item Master) ข้อมูลสูตรกำรผลิต (Bill
ofMaterial) ข้อมูลลูกค้ำ (Customer) ข้อมูลผูข้ ำย (Vendor หรือ Supplier) ฯลฯ เมื่อจัดเก็บเป็น
กลุ่มเป็นแฟ้มในคอมพิวเตอร์กอ็ ำจเรียกว่ำ Master File แต่ในระบบฐำนข้อมูลปจั จุบนั ที่เป็น
Relational Database จะหมำยถึงข้อมูลที่เป็น Master Table ต่ำงๆ เช่น Item Master Table,
Work Center Table
2. ข้อมูลพลวัต (Dynamic Data) คือ ข้อมูลที่เกิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำนประจำวันที่มี
กำรเคลื่อนไหว และเปลีย่ นแปลงตลอดเวลำ เป็นข้อมูลทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอตำมธุรกรรม
(Transaction) ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำนประจำวันและถูกบันทึกเข้ำระบบเพื่อให้ประมวลผล
อย่ำงต่อเนื่ อง เช่ น คำสั ่งซื้อสิน ค้ ำแต่ละคำสั ่งเป็ น ข้อมูลพลวัตเพรำะจำนวนรำยกำรสิน ค้ำ ,
จำนวนทีส่ ั ่งซือ้ , รำคำ, ผูข้ ำยหรือซัพพลำยเออร์ สำหรับกำรซือ้ แต่ละครัง้ ทีม่ กี ำรเปลี่ยนแปลงได้
เสมอในระบบ ERP ข้อมูลพื้นฐำนที่สุดสำหรับธุรกิจที่มกี ำรผลิต ที่จะต้องเตรียมและนำเข้ำสู่
ระบบมีอยู่ 6 ประเภทตำมวงจรกำรทำงำน แต่ละประเภทมีทงั ้ ข้อมูลคงทีแ่ ละข้อมูลพลวัตซึ่งต้อง
ใช้ร่ วมกัน จึง จะสำมำรถบัน ทึกควำมสมบูร ณ์ของธุรกรรมได้ กำรเตรียมข้อมูลตำมวงจรกำร
ทำงำนในระบบ ERP ทัง้ 6 ประเภทเรียงตำมลำดับก่อนหลังทีค่ วรเตรียมมีดงั นี้
1. ข้อมูลของวงจรบัญชี (Accounting Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ ผังบัญชี (Chart of Account) ประกอบด้วย กลุ่ม (Group) กลุ่มย่อย
(Subgroup) จนถึงรหัสบัญชี เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเตรียม Master Table อื่นๆ ที่ตำมมำ
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เช่น รหัสสินค้ำ รหัสผูข้ ำยและรหัสลูกค้ำ เพรำะฐำนข้อมูลพวกนี้ตอ้ งผูกควำมสัมพันธ์กบั ผังและ
รหัสบัญชี เพื่ออ้ำงอิงรำยกำรบันทึกบัญชี
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ Period เป็นรอบระยะเวลำในทำงบัญชีท่ใี ช้บนั ทึกบัญชี, Budget
เป็นระบบงบประมำณที่ ใช้เปรียบเทียบจำนวนเงินที่เกิดขึน้ จริง JE (Journal Entry) เป็ น
Transaction กำรบันทึกรำยกำรเดบิตเครดิตเข้ำสู่ระบบบัญชี Recurring Journal Entry เป็น
Transaction ที่เกิดขึน้ ประจำ Cash Receipt เป็นรำยกำรรับเงินจำกลูกค้ำ Payment เป็น
รำยกำรจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้ Bank Reconcile เป็นรำยกำรกระทบยอดเงินฝำกระหว่ำงธนำคำรกับ
เจ้ำของกิจกำร
2. ข้อมูลของวงจรสินค้ำคงคลัง (Inventory Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ ฐำนข้อมูลรำยกำรสินค้ำ ประกอบด้วย รหัสสินค้ำ กลุ่มสินค้ำ ข้อมูล
กำรจัดเก็บ กำรวำงแผน หน่วยจัดเก็บ รำคำต้นทุนต่อหน่ วย ตลอดจนรูปภำพและหน่ วยแปลง
จำกกำรซือ้ และขำย (Conversion Factors) เช่น ซื้อเป็นโหลแต่เก็บเป็นชิ้น , ข้อมูลระบุสถำนที่
จัดเก็บ หรือคลังสิน ค้ำ ซึ่ง ประกอบด้วยพื้น ที่จดั เก็บต่ำงๆ และข้อมูลควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ำง
คลังสินค้ำ กับรหัสสินค้ำเพื่อให้สำมำรถระบุตำแหน่งได้วำ่ รหัสสินค้ำรำยกำรดังกล่ำวจัดเก็บทีใ่ ด
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ ธุร กรรมสิน ค้ำคงลัง หรือ Inventory Transaction เกิดขึ้น ใน
กระบวนกำรรับวัตถุดบิ เข้ำคลัง จ่ำยวัตถุดบิ เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตกำรรับ (Work In Process WIP) กำรรับสินค้ำคงคลังจำกกำรผลิต กำรตัดยอดสินค้ำจำกกำรขำย กำรรับคืนสินค้ำจำก
ลูกค้ำ และกำรโอนสินค้ำไปมำซึง่ ระบบสินค้ำคงคลังควรรักษำให้มคี วำมถูกต้องอยู่เสมอ เพรำะ
เป็นจุดเริม่ ต้นสู่กระบวนกำรอื่น เช่น กำรวำงแผน กำรจัดซือ้ และกำรบัญชี
3. ข้อมูลของวงจรกำรขำย (Sell Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ ฐำนข้อมูลลูกค้ำ ประกอบด้วย ชื่อบริษทั /ห้ำงร้ำน ที่อยู่สถำนที่เรียก
เก็บเงิน (ตำมเอกสำรภพ.20 ที่ได้จดทะเบียนกำรค้ำกับหน่ วยงำนรำชกำร) สถำนที่จดั ส่ง ซึ่ง
ลูกค้ำบำงรำยมีสถำนที่จ ดั ส่งมำกกว่ำ 1 แห่ง เงื่อนไขกำรชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้ซ้อื ขำย รหัส
บัญชีลกู หนี้ ข้อมูลพนักงำนขำย เป็นต้น ฐำนข้อมูลรำคำขำยสินค้ำ คือ ฐำนข้อมูลรำคำ ที่บริษทั
ขำยให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำย สินค้ำตัวเดียวกันอำจกำหนดให้มีรำคำขำยแตกต่ำงกันได้ใ นแต่ละ
ลูกค้ำหรือกลุ่มลูกค้ำ โดยอำจกำหนดเป็นรำคำสุทธิส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ Mark up รำคำ
ขำยจำกต้นทุนกำรผลิต
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ กำรเสนอรำคำ (Quoting) เป็น Transaction ของข้อมูลที่เกิดจำก
ฝำ่ ยขำยทำกำรเสนอรำคำให้กบั ลูกค้ำ ประกอบด้วย รหัสลูกค้ำทีจ่ ำกำรเสนอรำคำ วันที่ต้องกำร
รหัสสินค้ำทีน่ ำเสนอ รำคำ/ส่วนลด ฯลฯ คำสั ่งขำย (Sales Order: SO) เป็นกำรยืนยันคำสั ่งซื้อ
เมื่อลูกค้ำเปิดใบสั ่งซือ้ (Purchase Order) ให้กบั เรำแล้ว ได้จำกกำรป้อนข้อมูลคำสั ่งขำยเข้ำไป
หรือแปลงใบเสนอรำคำ มำเป็นคำสั ่งขำย Shipment หลังจำกมีกำรยืนยันกำรจัดส่งสินค้ำให้ก ับ
ลูกค้ำ ระบบ ERP จะตัดสินค้ำคงคลังออกจำกยอดสต็อก (Stock) และบันทึกรำยกำร Shipment

18
Log เพื่อเป็นประวัตกิ ำรจัดส่ง Invoice หลังจำก Shipment ระบบจะออกใบกำกับภำษี หรือ ใบ
แจ้งหนี้ (Tax Invoice) ส่งให้กบั ลูกค้ำ และเชื่อมข้อมูลไปยังระบบบัญชีลกู หนี้ของ ERP
4. ข้อมูลของวงจรกำรจัดซือ้ (Buy Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ ฐำนข้อมูลผู้ขำยหรือซัพพลำยเออร์ ทัง้ ซัพพลำยเออร์ท่ขี ำยวัตถุดบิ
และซัพพลำยเออร์ในกรณีทเ่ี ป็นค่ำใช้จ่ำยสิน้ เปลืองอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงำน ค่ำจ้ำงทำ ค่ำ
ขนส่ง เป็ นต้น ซึ่ง ข้อมูลที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ชื่อบริษ ัท /ห้ำงร้ำน ที่อยู่ส ถำนที่ตำมเอกสำร
ใบกำกับ ภำษี (ตำมเอกสำร ภพ.20ที่ไ ด้จดทะเบียนกำรค้ำกับหน่ วยงำนรำชกำร) สถำนที่
จ่ำยเงิน เงื่อนไขกำรชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้ซ้อื ขำย รหัสบัญชีเจ้ำหนี้ และกรณีท่ซี พั พลำยเออร์
เจ้ำใด อยู่ใน (Approve Vendor List: AVL) ต้องผูกควำมสัมพันธ์เข้ำไปด้วย ฐำนข้อมูลบัญชี
วัตถุดบิ วัตถุดบิ จำกซัพพลำยเออร์คนละรำย อำจจะมีรำคำและคุณลักษณะทีแ่ ตกต่ำงกัน
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ ใบขอซือ้ หรือใบขอจัดซือ้ (Purchase Requisition) คือ กระบวนกำร
แจ้ง ควำมต้อ งกำรซื้อ วัตถุ ดิบ อุปกรณ์ ฯลฯ แล้วส่ง ให้ผู้อนุ ม ัติตำมลำดับขัน้ จนสุดท้ำ ย
กลำยเป็นคำสั ่งซือ้ ต่อไป ซึง่ ประกอบด้วยรำยกำรวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งกำร / ข้อมูลกำรสืบรำคำขำยจำก
ผู้ขำย / วันที่ต้องกำร / วงเงินที่ต้องกำรขออนุ มตั ิ เป็นต้น ใบสั ่งซื้อ (Purchase Order) เมื่อ
ผูอ้ นุมตั ิ อนุมตั แิ ผนกำรสั ่งซื้อหรือใบขอซื้อ เจ้ำหน้ำที่จดั ซื้อจะทำกำรบันทึกคำสั ่งซื้อไปยังซัพ
พลำยเออร์เพื่อสั ่งสินค้ำ ประกอบด้วย ข้อมูลซัพพลำยเออร์ รหัส / ชื่อ / ทีอ่ ยู่ / เงื่อนไขกำรชำระ
เงิน (Payment Term) / รหัสสินค้ำทีจ่ ะซือ้ / รำคำ / วันทีต่ อ้ งกำร/ ปริมำณทีต่ อ้ งกำร / หน่วยซือ้
- หน่วยจัดส่ง เป็นต้น กำรรับวัตถุดบิ จำกกำรสั ่งซือ้ กำรรับวัตถุดบิ จำกกำรสั ่งซื้อ คือ Inventory
Transaction ทำกำรรับโดยอ้ำงอิงข้อมูลกำรสั ่งซือ้ เป็นสำคัญ ประกอบด้วย เลขทีใ่ บสั ่งซือ้ / รหัส
วัตถุดบิ ที่รบั /ปริมำณที่รบั หำกมีกำรตรวจสอบคุณ ภำพ ต้องระบุปริมำณของดี ของเสียด้วย
Supplier Invoice คือ Transaction ที่เกิดจำกกำรคียข์ อ้ มูล Invoice ของ Supplier เข้ำสู่ ระบบ
ERP เพื่อตัง้ หนี้ทำจ่ำยเงิน ประกอบด้วย เลขที่ Invoice / ชื่อซัพพลำยเออร์ / ที่อยู่ / ปริมำณ
เงินทีต่ อ้ งชำระ / ภำษี ฯลฯ
5. ข้อมูลของวงจรกำรวำงแผน (Plan Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ รำยกำรวัสดุห รือโครงสร้ำงผลิตภัณ ฑ์ (Bill of Material: BOM)
โครงสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือสูตรกำรผลิตจะแสดงรำยกำรของส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วน ระหว่ำง
กำรผลิต และวัตถุดบิ ทัง้ หมดซึง่ นำเข้ำมำประกอบเป็นสินค้ำตัวแม่ และสูตรกำรผลิตนี้จะถูกใช้
รวมกับแผนกำรผลิตหลัก (Master Production Schedule) เพื่อตัดสินใจว่ำชิ้น ส่วนใดบ้ำง ที่
สมควรจะออกใบสั ่งซือ้ หรือใบสั ่งผลิต เพื่อทำกำรจัดซื้อหรือทำกำรผลิต โดยปกติโครงกำรส่วน
ใหญ่จะใช้เวลำในกำรเตรียมและตรวจสอบควำมถูกต้องของ BOM อยู่นำน และ BOM แต่ละอัน
ควรจะมีผรู้ บั ผิดชอบ โดยที่เวลำสร้ำง BOM จะทำกำรเตรียมแบบที่มี รำยกำรวัสดุเพียงระดับ
เดียว (Single-Level BOM) ก่อน เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน มีกำรประยุกต์ใช้ BOM ประเภท
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Planning Bill หรือ Transient Bill of Material ซึง่ เป็น BOM ทีม่ เี วลำนำ (Lead Time) เป็นศูนย์
ซึง่ ผูท้ เ่ี ตรียมข้อมูลต้องมีควำมเข้ำใจในกำรใช้กลไกนี้ ไปใช้ประโยชน์ต่ำงๆ รวมทัง้ หำต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยพำรำมิเตอร์ทใ่ี ช้ในกำรวำงแผน เช่น
- Lead Time หรือเวลำนำทีใ่ ช้ในกำรผลิต และจัดซือ้
- Safety Stock หรือสต็อกเผื่อขำด
- Shop Calendar ปฏิทนิ กำรทำงำนทีก่ ำหนดขึน้ เพื่อนำมำใช้ในกำรวำงแผน
- MRP Planning Parameter คือพำรำมิเตอร์ทต่ี อ้ ง Set เข้ำไป สำหรับกำรรัน MRP
- เช่น Planning Horizon, Planning Time Fence ฯลฯ
- Order Policy นโยบำยในกำรสั ่งซือ้ แบบ Discrete, Min/ Max/ Multi, Period Order
- Quantity และ Fixed Order Quantity เป็นต้น
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ ECR / ECN Transaction คือ ธุรกรรมที่เกิดขึน้ ควบคุม และเก็บ
ข้อมูลกำรเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับข้อมูล Static Data ขององค์กรทีเ่ กิดขึน้ เช่น กรณีฝำ่ ยผลิตมีกำร
เปลี่ยนแปลง BOM สินค้ำเนื่องจำกสำเหตุของวัสดุท่นี ำไปผลิต ไม่ตรงตำมข้อกำหนดในกำร
ผลิต จึงเกิดกระบวนกำรร้องขอเปลี่ยนแปลง BOM โดยกำรออกเอกสำร ECR (Engineering
Change Request) ให้ผมู้ อี ำนำจอนุมตั แิ ละเมื่อทำกำรแก้ไขปรับเปลี่ยนตำมคำขอในระบบแล้ว
จึงออกเป็นเอกสำร ECN (Engineering Change Notice) เพื่อประกำศให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทรำบ
ทั ่วกันเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว Master Production Schedule คือ ข้อมูลแผนกำรผลิต
หลักที่ต้องป้อนเข้ำสู่ระบบ Sales Forecast คือข้อมูลค่ำพยำกรณ์กำรขำยและกำรผลิต ได้มำ
จำกกำรค ำนวณ โดยใช้เทคนิ ค กำรพยำกรณ์ ต่ ำงๆ หรือ จำกประสบกำรณ์ ข องผู้วำงแผน
แผนกำรผลิต เมื่อคำนวณ MRP แล้วระบบจะสร้ำงแผนกำรผลิตมำให้ตำมควำมต้องกำรที่
เกิดขึ้น เพื่อแปลงไปเป็น คำสั ่งผลิต แผนกำรจัดซื้อ หลัง จำกคำนวณ MRP ระบบจะสร้ำง
แผนกำรจัดซื้อให้อตั โนมัติและแผนดัง กล่ำวจะถูกส่ง ไปยัง เจ้ำหน้ ำที่ Buyer เพื่อ Convert
รำยกำรดังกล่ำว ไปเป็นคำสั ่งซือ้
6. ข้อมูลของวงจรกำรผลิต (Make Cycle)
ข้อมูลคงที่ ได้แก่ ศูนย์ผลิตหรือศูนย์งำน (Work Center) หมำยถึง สถำนีงำนที่ใช้ทำ
กำรผลิตขันตอนหนึ
้
่งหรือหลำยขันตอน
้
ซึง่ ศูนย์งำนอำจจะเป็นคนหนึ่งคนหรือมำกกว่ำ หรือจะ
เป็นเครื่องจักรก็ได้ ทีส่ ำมำรถจะถือว่ำ เป็นหน่ วยผลิตหน่ วยเดียวกันได้ และต้องกำหนดขึน้ ใน
ระบบ ERP เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวำงแผนควำมต้องกำรกำลังผลิต (Capacity Requirements
Planning) และกำรจัดกำหนดกำรของงำนอย่ำงละเอียด (Detail Scheduling) โดยกำรนิยำม
ศูนย์งำนควรทำอย่ำงระมัดระวังเพื่อว่ำ ผลจำก CRP จะให้ประโยชน์ ในกำรวำงแผนกำลังกำร
ผลิตได้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงเพิม่ ขึน้ เส้นทำงกำรผลิต (Routing) เป็นข้อมูลที่ต้องเตรียม
เพื่อแสดงขันตอนต่
้
ำงๆ ในกำรผลิตสินค้ำสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป ผ่ำนไปตำมศูนย์งำนต่ำงๆ
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ในเวลำทีผ่ ลิต (Shop Floor) อย่ำงละเอียด และในบำงระบบจะมีขอ้ มูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับขันตอนต่
้
ำงๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ลำดับ ขัน้ ตอน ศูนย์งำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมำตรฐำนต่ำงๆ
ในกำรตัง้ เครื่องและผลิต ในทำงบริษ ัท เส้น ทำงกำรผลิตรวม ทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องไม้
เครื่องมือ ระดับทักษะทีต่ อ้ งกำรของผูผ้ ลิตได้ ควำมต้องกำรในกำรทดสอบและอื่นๆ ด้วย ข้อมูล
กำลัง กำรผลิต ฝ่ำยผลิตต้องกำหนดลงไปว่ำกำลังกำรผลิตของแต่ละ Work Center เท่ำกับ
เท่ำไหร่ วันไหนทำงำน วันไหนหยุด วันที่ทำงำนทำวันละกี่ช ั ่วโมง กี่กะ รวมถึง Efficiencyและ
Utilization ของแต่ละ Work Center ด้วย ข้อมูลกำรบำรุงรักษำเครอื่ งจักร โดยฝ่ำยผลิตจะต้อง
ระบุวำ่ เครื่องจักร หรือ Work Center ใด จะต้องหยุดวันไหนบ้ำง เพื่อทำกำรซ่อมบำรุง ข้อมูล
ประสิทธิภำพผลกำรผลิต เช่น %Yield, %Scarp ฯลฯ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงกำรผลิต
ข้อมูลพลวัต ได้แก่ ใบสั ่งผลิต (Work Order : WO) หรือใบงำน (Job Order) คือกำร
สร้ำงข้อมูลกำรสั ่งผลิตโดยระบุวำ่ ต้องผลิตสินค้ำรำยกำรไหน วันที่เท่ำไหร่ เป็นปริมำณเท่ำกั บ
เท่ำไหร่ กระบวนกำรเบิกวัตถุดบิ (Issue) คือกระบวนกำรตัดเบิกวัตถุดบิ อ้ำงอิงตำมเอกสำร
กำรเบิกวัตถุดบิ (Picking List) Transaction กำรรำยงำนผลกำรผลิต ใช้สำหรับติดตำมสถำนะ
ของคำสั ่งกำรผลิต เมื่อกำร ผลิตเกิดขึน้ แล้ว แต่ละศูนย์งำนจะรำยงำนควำมคืบหน้ำมำสู่ระบบ
ERP ดังนัน้ ERP จึงเป็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยที่จะต้องมีขอ้ มูลมำ
จำกฐำนข้อมูลเดียวกัน มีกำรกระบวนกำรมำตรฐำนร่วมกัน และสนับสนุ นกำรทำงำนข้ำมสำย
งำนกัน ประโยชน์ของ ERP ที่สำมำรถวัดได้คอื ลดสินค้ำคงคลัง ลดบุคลำกร เพิ่มผลิตภำพ
ปรับปรุ ง กระบวนกำรรับค ำสั ่งซื้อจำกลูกค้ำ ปิ ดงบได้เร็วขึ้น ลดต้น ทุ น ทำงด้ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ลด ต้นทุนกำรจัดซื้อ ปรับปรุงกำรบริหำรกระแสเงินสด เพิม่ รำยได้และกำไร ลด
ต้นทุนกำรขนส่ง ลด กำรบำรุงรักษำ และปรับปรุงกำรส่งสินค้ำให้ตรงเวลำ ส่วนประโยชน์ท่วี ดั
ไม่ได้คอื เพิม่ กำรเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรได้ ปรับปรุงกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรลดลงของต้นทุน
อื่นๆ ช่วยเชื่อมโยง ระบบงำนต่ำงๆ เพิม่ ควำมสะดวกคล่องตัว และเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน
เป็นต้น
2.4 ระบบ ECONS
ระบบงำน ECONS เป็นระบบงำนที่ออกแบบขึน้ มำจำกแนวคิดของระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) ใช้เป็ น เครื่อ งมือในกำรบริห ำรงำนที่ครอบคลุม ทุ ก กิจ กรรมตลอด
กระบวนกำรธุร กิจได้แก่ กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำรด้ำนกำรกระจำยสินค้ำ และกำร
จัดกำรด้ำนกำรผลิต หมำะกับทุกประเภทกิจกำรไม่วำ่ จะเป็นธุรกิจ กำรบริกำร, กำรจัดจำหน่ ำย
สินค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรม
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กำรประยุกต์ใช้ร ะบบงำน ECONS ท ำให้เพิ่มประสิท ธิภำพในกำรปฏิบตั ิง ำนของพนักงำน
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน และสำมำรถให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องกับผูบ้ ริหำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ ซึง่
ระบบนี้เป็นระบบ Client/Server ทำให้เรำสำมำรถ Share กำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดต้นทุนในกำรติดตัง้ ระบบ สำมำรถรองรับปริมำณข้อมูล
ั หำ สำมำรถใช้ง ำนร่วมกับระบบกำรจัดกำร
และ Transaction ปริมำณมำกได้อย่ำงไม่มปี ญ
ฐำนข้อมูลได้หลำยระบบเช่น Ms SQL Server, Oracle
2.4.1 ระบบงำนของ ECONS
ระบบงำน ECONS เป็นระบบที่มโี มเดลมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรมำกมำย สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสมกับแต่ละองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกับระบบงำน
ECONS ก็สำมำรถ Customize ได้ตำมควำมต้องกำร หำกมีควำมต้องกำรเฉพำะธุรกิจ โดย
ระบบงำน ECONS สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของธุรกิจ และเหมำะสมกับกำรใช้งำน ในแต่
ละองค์กรธุรกิจ ซึง่ แบ่งระบบงำนออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรกำรผลิต (Manufacturing Control System)
2. ระบบงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจัดจำหน่ำย (Distribution Control System)
3. ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี (Financial Control System)
ซึง่ ระบบทัง้ 3 ส่วน สำมำรถแบ่งเป็นหมวดต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
1. ระบบงำนพื้นฐำน (Base System) ประกอบด้วย ระบบบริห ำรระบบงำน (System
Manager) ระบบควบคุมสิน ค้ำคงคลัง (Inventory Control) และระบบแจ้ง เตือนผู้ใ ช้
อัตโนมัติ (Automatic Notifying System)
2. ระบบงำนด้ำนกำรบริหำรกำรผลิต (Manufacturing Control System) ประกอบด้วย
ระบบต้นทุนกำรผลิต (Product Costing) ระบบโครงสร้ำงผลิตภัณฑ์ และขัน้ ตอนกำร
ผลิต (Bill of Material and Routing) ระบบวำงแผนกำรผลิต (Requirement Planning)
ระบบควบคุม กำรผลิต (Shop Floor Control) และระบบควบคุมคุณ ภำพ (Quality
Management)
3. ระบบงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจัดจำหน่ำย (Distribution Control System) ประกอบด้วย
ระบบควบคุ ม กำรจัด ซื้อ (Purchasing Control) ระบบควบคุ ม กำรจัด จ ำหน่ ำ ย
(Customer Order Control) และระบบจัดทำใบเสนอรำคำ (Cost Estimating)
4. ระบบงำนด้ำ นกำรบริห ำรกำรเงิน และกำรบัญ ชี (Financial Control System)
ประกอบด้วย ระบบบัญ ชีท ั ่วไป (General Ledger) ระบบบัญ ชีลูกหนี้ (Accounts
Receivable) ระบบบัญ ชีเ จ้ำ หนี้ (Accounts Payable) ระบบบริห ำรเงิน สด (Cash
Management) ระบบควบคุ ม สิน ทรัพ ย์ถ ำวร (Fixed Assets) และระบบควบคุ ม
งบประมำณ (Budgeting Control)
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5. ระบบงำนเงินเดือนและค่ำแรง (Payroll System)
6. ระบบงำนควบคุมเอกสำรกำรขำยต่ำงประเทศ (Export Document Control)
2.4.2 ควำมต้องกำรของระบบ ECONS
ECONS เป็ น โปรแกรมระบบงำนที่ส ำมำรถใช้ง ำนร่ วมกัน ได้ค รัง้ ละหลำยๆ คน โดยกำร
ออกแบบระบบเป็นแบบClient-Server ใช้งำนง่ำยโดยผ่ำนระบบ Network ซึ่งสำมำรถใช้ใ น
รูปแบบของ Workgroup หรือ Domain ได้ตำมต้องกำร โดยที่เครื่องแม่ข่ำย และเครื่องลูกข่ำย
ต่ำงๆ สำมำรถใช้งำนเป็นอิสระ อีกทัง้ ยังสำมำรถควบคุมกำรใช้งำนต่ำงๆ ด้วยกำรกำหนดสิทธิ
ในกำรใช้ง ำนได้ตำมควำมต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ท่สี ำมำรถใช้งำนร่ วมกับโปรแกรมขัน้
พืน้ ฐำนของระบบงำน ECONS มีดงั นี้
1. เครื่อง SERVER: สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี ีควำมเร็ว CPU Pentium III 1
GHz.ขึน้ ไป
2. เครื่อง CLIENT : สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี คี วำมเร็ว CPU Pentium III 733
MHz.ขึน้ ไป
2.5 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
นำย สนั ่น เถำชำรี; กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจของวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมโดยใช้ระบบ ERP: กรณีศกึ ษำโรงงำนผลิตขนมปงั และเบเกอรี่ (2552)
ได้ศกึ ษำเกีย่ วกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจของโรงงำนผลิตขนมปงั และเบเกอรี่ ทีม่ กี ำร
ทำงำนกัน แบบแยกแผนกส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ ควำมซ้ำซ้อน และควำมผิดพลำดในกำร
ทำงำน รวมถึงบุคลำกรขำดกำรรับรูข้ อ้ มูลของบริษทั ที่เป็นเวลำจริง จึงได้มกี ำรประยุกต์ใช้กำร
วำงแผนทรัพยำกรรัฐวิสำหกิจ หรือ ระบบ ERP เพื่อช่วยให้เกิดกระบวนกำรธุรกิจที่สอดคล้อง
กัน พร้อมกับบุคลำกรสำมำรถรับรู้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเดียวกันได้ทงั ้ องค์กร นอกจำกนี้ยงั ได้ศกึ ษำ
เพิม่ เติมในส่วนของกำรลงทุนและผลตอบแทนของ ERP กับองค์กร ซึ่งได้ผลสรุปว่ำกำรกำร
ลงทุนในระบบ ERP จะสำมำรถช่วยให้กำรทำงำนและข้อมูลมีควำมเป็นระบบและถูกต้องมำก
ขึ้น และมีร ะยะกำรคืน ทุ น อยู่ท่ปี ระมำณ 6.56 ปี ท ำให้ควำมล่ำช้ำและควำมผิดพลำดใน
กระบวนกำรท ำงำน ต้น ทุ น สิน ค้ำ ขำยลดลง ขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ของบริษ ัท
กรณีศกึ ษำเพิม่ สูงขึน้
รศ. ดร.กำญจนำ กำญจนสุนทร; กำรศึกษำเบือ้ งต้น เพื่อพัฒนำระบบ ERPที่เหมำะสม สำหรับ
SMEs ในจังหวัดปรำจีนบุร ี (2549) ได้กล่ำวถึงวิธกี ำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกำรนำ
ระบบ ERP มำใช้ในองค์กร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนรวมขององค์กร
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ศิรศิ กั ดิ ์ (2547) ได้นำแนวควำมคิด Business Process Management (BPM) มำปรับปรุ ง
กระบวนกำรในกำรทำงำนขององค์กร กรณีศกึ ษำ บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) โดย
จะเน้นในเรื่องของกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนขององค์กร ในกำรริหำรจัดกำรเอกสำร ข้อมูล
รวมไปถึงลดขันตอนของ
้
Work Flow ทีซ่ บั ซ้อนและกินเวลำนำนให้สนั ้ ลง
ประพันธ์ รุจอิ ำภำ (2549) ได้ทำกำรศึกษำวิจยั เรื่อง กระบวนกำรดำเนินงำนของโรงงำนตัดเย็บ
เสือ้ ผ้ำสำเร็จรูปตำมคำสั ่งซื้อของลูกค้ำ โดยกำรเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่ วยงำนภำยในบริษทั
เป็ น พื้น ฐำนส ำคัญ ในกำรขยำยสู่ก ำรเชื่อ มโยงระหว่ำงองค์กรในโซ่ อุปทำนหรือในลักษณะ
เครือข่ำยวิส ำหกิจ (cluster) กำรศึกษำกระบวนกำรดำเนิ น งำนของโรงงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ
สำเร็จรูปตำมคำสั ่งซือ้ ของลูกค้ำ (made to order) สะท้อนลักษณะปญั หำจริงในโรงงำนตัดเย็บ
เสือ้ ผ้ำขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทย ซึง่ หลำยประเด็นอำจนำไปเป็นข้อพิจำรณำเบือ้ งต้นใน
โรงงำนตัดเย็บเสือ้ ผ้ำแห่งอื่นหรือโรงงำน SMEs ทีม่ กี ระบวนกำรดำเนินงำนคล้ำยกัน ก่อนที่จะ
น ำไปสู่กำรศึก ษำวิเ ครำะห์ป ระเด็น อื่น เพิ่ม เติม หรือ วิเ ครำะห์เชิง ลึก ต่ อไป จำกกำรศึก ษำ
กระบวนกำรไหลของสิน ค้ำและข้อมูลข่ำวสำร พิจำรณำปญั หำในภำพรวม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ได้แสดงให้เห็นว่ำ ถึงแม้บริษทั นี้จะลงทุนระบบ ERP เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงแผนก
อย่ำงทั ่วถึงและทันเวลำ รวมทัง้ มีระบบสื่อสำรภำยในผ่ำน Intranet ใช้งำนมำกว่ำสองปีแล้วก็
ตำม แต่ยงั มีปญั หำด้ำนกำรสื่อสำรหลำยประกำรตัง้ แต่กำรถ่ ำยทอดแนวคิดจำกผู้บริหำรลงสู่
ระดับปฏิบตั ิกำร บทบำทหน้ ำที่ของบุคลำกรหลำยๆฝ่ำยวินัยในกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำง
หน่วยงำน แรงจูงใจและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรวำงแผนงำนตัง้ แต่กำรจัดหำวัตถุดบิ
กำรประมำณกำรวัตถุ ดิบและกำลัง กำรผลิต กำรจัดไลน์ผ ลิตเป็น ต้น ซึ่งผู้ศึกษำได้วเิ ครำะห์
สำเหตุของปญั หำผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ในแง่ของต้นทุนคุณภำพสินค้ำ ระดับบริกำร และ
ระยะเวลำส่งมอบ รวมถึงแหล่งของควำมไม่แน่ นอนที่เกิดขึน้ ในกระบวนกำร พร้อมทัง้ นำเสนอ
โอกำสปรับปรุงในระยะสัน้ และระยะปำนกลำง
กรอบควำมคิด
กระบวนกำรทำงำน
ระบบ ERP
คน

1. ควำมถูกต้องและควำมทันสมัย
ของข้อมูลในระบบงำน
2. กำรลดควำมซ้ำซ้อนของงำน
3. กำรลดเวลำทีไ่ ม่จำเป็น
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีกำรศึกษำและผลกำรศึกษำ
กำรศึกษำด้วยตนเองและค้นคว้ำครัง้ นี้ เพื่อที่จะศึกษำกระบวนกำรดำเนิ น งำนและ
ปญั หำในระบบงำนทีท่ ำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภำพของกำรใช้งำนระบบ ERP และข้อมูล
ในระบบ ERP ของบริษทั โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรทำงำนให้
เพิม่ มำกขึน้ และลดระยะเวลำทีส่ ญ
ู เสียไปกับกำรทำงำน รวมทัง้ ทำให้ขอ้ มูลในระบบใกล้เคียงกับ
ข้อมูลหน้ำงำนจริง ในขณะทีร่ ะบบสำมำรถเอือ้ ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1 เครื่องมือและวิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรศึกษำเรื่อง“กำรวิเครำะห์และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบ ERP กรณีศกึ ษำ บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ” เป็นกำรศึกษำโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนกำรกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมในระดับ
พื้นที่ (Field Research) และส่วนหนึ่ง เป็ นกำรศึกษำเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ำกเอกสำร
(Documentary Study) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนกำรวิจยั ที่มคี วำมน่ ำเชื่อถือและ
อ้ำงอิงได้ เช่น ตำรำทำงวิชำกำร วิทยำนิพนธ์ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตัวเอง รำยงำนวิจยั เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่ ง เป็ น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยรูปแบบกำรสัมภำษณ์ เชิง ลึก (In-depth
Interview) และกำรสังเกตกำรณ์ (Observation) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บข้อมูล
เครื่องมือหลักที่ ใช้ในกำรศึกษำวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. กำรสัมภำษณ์หวั หน้ำงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหลักในกระบวนกำรทำงำนของแต่ละแผนก
เพื่อให้ชแ้ี จงกระบวนกำรทำงำนในปจั จุบนั โดยใช้ Business Process Flow Chart เพื่อ
แสดงกระบวนกำรทำงธุรกิจ
2. กำรสนทนำกลุ่ม ย่อย (Focus Group) เพื่อหำสำเหตุและเชื่อมโยงควำมสัมพัน ธ์ของ
กระบวนกำร และใช้ ผังก้ำงปลำ (Cause & Effect Diagram) เพื่อแสดงปญั หำและ
สำเหตุของปญั หำ
3. กำรประชุมเพื่อระดมควำมเห็น (Brain Storming) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และเสนอแนะ
แนวทำงทำงกำรแก้ไขปญั หำและกำรปรับกระบวนกำรทีไ่ ม่สร้ำงมูลค่ำให้กบั ธุรกิจ
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3.1.2 วิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนของวิธกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษำได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก 2 แหล่ง คือ
1 . ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data Analysis)
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ปญั หำจำกกำรสัมภำษณ์และกำรเขียนผัง
กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Busness Process Flow Chart)
1.2 กำรสัมภำษณ์บุคลำกรที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยผู้วจิ ยั จะทำกำรวิเครำะห์
ข้อมูล กำรสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคลด้วยตัวของผู้ศกึ ษำเอง และจะใช้วธิ กี ำรบันทึกระหว่ำงกำร
สัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ศกึ ษำจะได้นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ในประเด็นต่ำงๆในลักษณะพรรณนำควำมอธิบำยในประเด็นนัน้ ๆ โดยสถำนที่สมั ภำษณ์จะเป็น
ที่บริษ ัท ทิน แคน อิน ดัสทรี่ จำกัด ซึ่งผู้ส มั ภำษณ์ จะใช้เวลำประมำณ 5 ชั ่วโมงต่อครัง้ เป็ น
จำนวน 3 ครัง้ ในกำรสัมภำษณ์ผเู้ กีย่ วข้องของทัง้ 4 กระบวนกำรหลัก นอกจำกนี้แล้วยังมีกำร
สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์เพิม่ เติม ซึง่ ทำให้ได้ขอ้ มูลทีก่ ระจ่ำงชัดมำกขึน้
1.3 กำรสังเกตกำรณ์ เพื่อให้เห็นภำพและเข้ำใจสถำนกำรณ์กำรทำงำนมำกขึน้
สำหรับกำรวิจยั ครัง้ นี้จะใช้ วิธสี งั เกตจำกกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ขณะใช้ระบบ ECONS และ
เงื่อ นไขต่ ำ งๆที่ม ีผ ลต่ อ กำรใช้ง ำนระบบ ECONS อำทิ รำยละเอีย ดของเครื่อ งลูก ข่ำ ย
รำยละเอียดของเครื่องแม่ขำ่ ยเซอร์ เวอร์ช ั ่นของซอฟท์แวร์ อำทิ ECONS, Microsoft SQL เป็น
ต้น ของ บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด โดยทำกำรสังเกตกำรณ์ใช้เวลำรวมประมำณ 1 ชั ่วโมง
ต่อครัง้ จำนวน 1 ครัง้
2. ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำด้วย
ตนเอง โดยแหล่งข้อมูลที่ค้นหำได้ คือ หนังสือ ตำรำทำงวิชำกำร วำรสำรบทควำม ข้อมูลจำก
กำรค้นคว้ำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต เอกสำร สำรนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆจำกบริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด เป็นต้น
3.2 วิธกี ำรดำเนินงำน
3.2.1 ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำน
จำกเครื่องมือกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล ทำงผูศ้ กึ ษำมีขนตอนกำรด
ั้
ำเนินงำนดังนี้
1. ผู้ศกึ ษำได้ทำกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเก็บข้อมูลภำพรวม
เบือ้ งต้น รวมทัง้ ขอเอกสำรเกีย่ วกับองค์กร อำทิ ผังองค์กร ประวัตขิ ององค์กร เป็นต้น
2. ผูศ้ กึ ษำได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเพื่อคัดเลือกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำ
ประชุ มเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำ โดยเกณฑ์กำรคัดเลือก จะเป็น กำรคัดเลือกจำก
หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆตำมขอบเขตกำรศึก ษำ ประกอบด้ว ย หน่ ว ยงำนขำย หน่ ว ยงำนจัด ซื้อ
หน่วยงำนวำงแผนผลิตและผลิต และหน่ วยงำนคลัง และกำหนดให้มหี วั หน้ำงำนที่เป็นตัวแทน
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จำกแต่ละหน่วยอย่ำงละ 1 - 2 ท่ำน โดยประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำกำรศึกษำในครัง้ นี้คอื
พนักงำนบริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ ำนภำคสนำมและใช้งำนจริงผ่ำนระบบ
ECONS และผูบ้ ริหำร ทัง้ หมด 17 ท่ำน ซึง่ ประกอบด้วย
- ผูบ้ ริหำรระดับสูง
1 ท่ำน
- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยคลัง
2 ท่ำน
- เจ้ำหน้ำทีค่ ลัง
6 ท่ำน
- พนักงำนฝำ่ ยขำย
1 ท่ำน
- หัวหน้ำฝำ่ ยวำงแผนผลิตและผลิต
1 ท่ำน
- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยผลิต
3 ท่ำน
- หัวหน้ำฝำ่ ยจัดซือ้
1 ท่ำน
- หัวหน้ำฝำ่ ยบัญชีกำรเงิน
1 ท่ำน
- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยต้นทุนและจัดหำวัตถุดบิ
1 ท่ำน
2. ประสำนงำนทำงผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ำร่ วมประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงค์ของ
กำรศึกษำ และอธิบำยวิธกี ำรเขียนผังกระบวนกำรทำงธุรกิจ
3. จัดท ำ Workshop กำรเขียนผัง กระบวนกำรทำงธุร กิจ โดยให้แต่ละฝ่ำยเขียน
กระบวนกำรทำงำนในปจั จุบนั (As Is Process) รวมทัง้ ขอเอกสำรกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
4. สัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงและผูบ้ ริหำร เพื่อยืนยันกระบวนกำรและเชื่อมควำมสัมพันธ์
ของกระบวนกำร โดยในส่วนนี้ผศู้ กึ ษำได้ทำกำรสัมภำษณ์โดยแบ่งกลุ่มสัมภำษณ์ตำมแผนกทัง้
ในส่วนของกระบวนกำรทำงำนและระบบ ERP และผูศ้ กึ ษำทำได้จดั ทำผังกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Busness Process Flow Chart) ในปจั จุบนั เพิม่ เติมจำกกำรทำ Work Shop
5. ท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม เพื่อศึกษำตัวอย่ำงกำรใช้ง ำนระบบ ECONS
เบื้องต้น กับผู้ใ ช้ง ำนในส่วนงำนบัญ ชี ส่วนงำนคลัง ส่วนงำนผลิตและวำงแผนผลิต ส่วนงำน
จัดซือ้ และส่วนงำนขำย
6. จัดให้มกี ำรอภิปรำยเฉพำะกลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย ผูบ้ ริหำร
หัวหน้ำงำนที่เกียวข้อง เกี่ยวกับปญั หำในกำรดำเนินงำนและข้อจำกัดของระบบ รวมถึงควำม
ต้องกำรที่ควรจะมีใ นระบบ เพื่อน ำมำวิเครำะห์หำปญั หำในแต่ละกลุ่ม และวำงกระบวนกำร
ทำงำนใหม่ (To be Process)
7. จัดประชุมเพื่อระดมควำมคิดเห็น (Brain Storming) โดยกำรนำปญั หำของแต่ละ
กลุ่มมำเรียบเรียงและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน ซึง่ ผูศ้ กึ ษำได้จดั ทำผังกระบวนกำรทำงธุรกิจหลัง
กำรปรับปรุง (To be Process) และนำเสนอให้แก่ผเู้ ข้ำร่วมกำรประชุม
8. ผู้ศกึ ษำทำกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของระบบ ECONS เทียบกับควำมต้องกำร
ของกระบวนกำรทำงำนเพื่อหำแนวทำงปรับปรุงให้ระบบสำมำรถรองรับควำมต้องกำรได้อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรนำข้อมูลที่ได้มำเปรียบเทียบกับ List ประเมินระบบ
ERP (TOR) เพื่อหำควำมต้องกำรทีร่ ะบบยังไม่สำมำรถรองรับได้ (GAP Analysis)
9. ผู้ศกึ ษำนำควำมต้องกำรที่ ERP ไม่สำมำรถสนับสนุ นกำรทำงำนได้ มำออกแบบ
หน้ำ Interface และกำรไหลของข้อมูลเบือ้ งต้นของแอปพลิเคชั ่นทีผ่ ศู้ กึ ษำเห็นว่ำจะสำมำรถช่วย
ให้กำรทำงำนสะดวกรวดเร็ว และลดควำมผิดพลำดของคนใช้งำน รวมถึงชี้แจงวิธกี ำรดึงข้อมูล
จำกระบบ ECONS มำทำรำยงำนบน Excel และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อกำรปรับปรุงระบบ หรือ
แนะนำระบบภำยนอกมำเชื่อมต่อเพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
3.2.2 วิธกี ำรวิเครำะห์และประมวลข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษำกำหนดทีจ่ ะใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ในเชิงเนื้อหำ (Content
Analysis) โดยกำรเก็บข้อมูลจำกเอกสำรกำรท ำงำน และคู่มอื ของระบบ ECONS เพื่อนำมำ
พัฒนำกระบวนกำรที่เหมำะสมสำหรับ ใช้ในกำรปรับปรุงระบบ ERP ต่อไป โดยกระบวนกำร
สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกจัดทำขึน้ ในแต่ละขันตอนมี
้
ดงั ต่อไปนี้
1. กระบวนกำรรับและเบิกจ่ำยในส่วนงำนคลัง ประกอบด้วย คลังวัตถุดบิ คลังอะไหล่
คลังวัสดุสน้ิ เปลือง และคลังสินค้ำสำเร็จรูป
2. กระบวนกำรกำรขำยและออกใบเสนอรำคำ
3. กระบวนกำรวำงแผนผลิต
4. กระบวนกำรจัดซือ้
เนื่องจำกกำรศึกษำครัง้ นี้เป็นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดังนัน้ กำรวิเครำะห์
ข้อมูลจะใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์โดยกำรนำข้อมูลที่ได้รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตกำรณ์
เอกสำรประกอบ รวมทัง้ กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี บทควำม และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ฝงั
ก้ำงปลำและผังกระบวนกำรทำงธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สำเหตุของปญั หำ และ
หำกระบวนกำรหรือเงื่อนไขกำรทำงำนทีท่ ำให้เกิดปญั หำ เพื่อกำรหำวิธกี ำรแก้ไขต่อไป
3.3 ผลกำรดำเนินงำน
จำกกำรดำเนินงำนผูศ้ กึ ษำได้เก็บข้อมูลกระบวนกำรทำงธุรกิจ ศึกษำระบบ ECONS และได้ทำ
กำรวิเครำะห์และประเมินผล ร่วมกับกลุ่มตัวอย่ำง โดยมีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
3.3.1 ผลกำรศึกษำและวิเครำห์กำรใช้งำนระบบ ECONS ในองค์กร
บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด ได้มกี ำรนำระบบ ERP ชื่อ ECONS มำใช้ในกำรดำเนินงำน
หลักขององค์กรเมื่อปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงศูนย์กลำงข้อมูลและเชื่อมข้อมูลกำร

28
ทำงำนของแผนกต่ำงๆเข้ำด้วยกัน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้มกี ำรใช้ระบบ ERP บ้ำนเชียง ร่วมกับ
ระบบ ECONS เฉพำะในส่วนงำนบัญชี เนื่องจำกเดิมทำงบริษทั ได้มกี ำรใช้ระบบ ERP บ้ำน
เชียงก่อนเปลี่ยนมำเป็นระบบ ECONS และไม่ได้มกี ำรโอนย้ำยข้อมูลจำกระบบบ้ำนเชียงเข้ำ
ระบบ ECONS เพรำะติดปญั หำทำงด้ำนเทคนิคและค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนย้ำยข้อมูล ดังนัน้ ใน
ปจั จุบนั เจ้ำหน้ำทีบ่ ญ
ั ชีจะทำกำรดึงข้อมูลบัญชี ณ สิ้นเดือนจำกระบบ ECONS และปริ้นข้อมูล
ออกมำคียใ์ ส่ระบบ ERP บ้ำนเชียง เพื่อทำกำรปิดบัญชีและออกรำยงำนทำงบัญชี
ปจั จุบนั ระบบ ECONS ทีท่ ำงบริษทั ใช้งำนอยูเ่ ป็นเวอร์ช ั ่น 2.13E มีเครื่องแม่ข่ำย 1 เครื่องเป็น
ระบบปฏิบตั กิ ำรวินโดว์เซอร์เวอร์ 2003 (Microsoft Windows erver 2003 Version 5) และ
ฐำนข้อมูลเป็น Microsoft SQL Server 2005 เวอร์ช ั ่น 9.0 และมีเครื่องลูกข่ำยทัง้ หมด 20
เครื่อง เป็นระบบปฏิบตั กิ ำรวินโดว์ XP เซอร์วสิ แพค 3 ทัง้ หมด เชื่อมต่อด้วยเครือข่ำยแลน และ
มีกำรสร้ำงแชร์โฟลเดอร์เพื่อให้พนักงำนสำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆมำวำงไว้เป็นส่วนกลำงเป็นกำร
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่ำงแผนก
ระบบ ECONS มีกำรสร้ำงบัญชีผใู้ ช้งำนในแต่ละแผนก ทัง้ หมด 21 บัญชี โดยมีจำนวนผู้ใช้งำน
จริงบนระบบ ECONS มีทงั ้ หมด 23 ท่ำน และมีกำรใช้บญ
ั ชีใช้งำนร่วม สำหรับบัญชีของแผนก
บัญชีกำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
- ฝำ่ ยผลิตและวำงแผนผลิต
8 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยคลังสินค้ำ
7 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยวิเครำะห์และควบคุมคุณภำพ
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยจัดซือ้
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยบัญชีกำรเงิน
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ฝำ่ ยต้นทุนและวัตถุดบิ
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
- ผูด้ แู ลระบบ (เครื่องแม่ขำ่ ย)
1 บัญชีผใู้ ช้งำน
ทัง้ นี้ ผู้ศึก ษำได้น ำเสนอภำพรวมควำมสัม พัน ธ์ของแต่ละหน่ วยงำนและกำรไหลของข้อมูล
โดยรวมดังรูปภำพที่ 3.1 โดยขอบเขตที่ดำเนินกำรศึกษำประกอบด้วย 6 กระบวนกำรหลัก
ได้แก่ กระบวนกำรของฝ่ำยขำย กระบวนกำรของฝ่ำยกำรผลิตและวำงแผนผลิต กระบวนกำร
ของฝำ่ ยจัดซือ้ ฝำ่ ยคลังสินค้ำ และฝำ่ ยคลังสินค้ำสำเร็จรูป
นอกจำกนี้ผู้ศกึ ษำได้สรุปโมดูลเบื้องต้นของระบบ ECONS ที่ทำงบริษทั ฯ ใช้งำนมีทงั ้ หมด 8
โมดูล และมีฟงั ก์ช ั ่นกำรใช้ง ำนหลัก ดัง ตำรำงที่ 3.1 และสรุ ป ภำพรวมของกระบวนกำร
ดำเนินงำนของระบบ ECONS ดังรูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3
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โมดูล
โมดูลกำรขำยและ
กำรตลำด (MKT)

ฟังก์ช ั ่นกำรใช้งำน

รำยงำน

ตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้ำคงคลัง

รำยงำนใบสังขำย
่

เรียกดูขอ้ มูลหลักลูกค้ำ

รำยงำนกำรส่งสินค้ำ

เรียกดูขอ้ มูลหลักพนักงำนขำย

รำยงำนขำย

บันทึกหรือแก้ไขกำรขำยสินค้ำ
บันทึก / แก้ไขกำรส่งสินค้ำ
ผ่ำนรำยกำรส่งสินค้ำ
ยกเลิกรำยกำรส่งสินค้ำ
ผ่ำนรำยกำรรับคืนสินค้ำ
โมดูลกำรผลิต (PRD) ตัง้ ค่ำเริม่ ต้นและตำรำงโครงสร้ำงและขัน้ ตอนกำรผลิต

รำยงำนโครงสร้ำงและขัน้ ตอนกำรผลิต

สร้ำงคำสังผลิ
่ ต

รำยงำนสถำนะคำสังผลิ
่ ต

ประมวลผลวัตถุดบิ

รำยงำนกำรใช้เวลำ

ประมวลผลเวลำ

รำยงำนประสิทธิภำพตำมศูนย์กำรผลิต

เรียกดูขอ้ มูลใบเบิกวัตถุดบิ

รำยงำนเวลำที่สูญเสีย ตำมศูนย์กำรผลิต
รำยงำนของเสีย ตำมศูนย์กำรผลิต

โมดูลกำรจัดซือ้
(PUR)

เรียกดูขอ้ มูลหลักสินค้ำคงคลัง

รำยกำรสินค้ำรอรับ

ข้อมูลหลักผูข้ ำย

รำยกำรสังซื
่ อ้ ต้องเร่ง

จัดทำใบขอซือ้

รำยงำนกำรสังซื
่ อ้

บันทึกรำยกำรสังซื
่ อ้
บันทึกกำรรับสินค้ำ
บันทึกรำยกำร Invoice
โมดูลกำรวำงแผน
ผลิต (PLN)

ข้อมูลหลักสินค้ำคงคลัง

รำยงำนใบขอซือ้

บริหำรจัดกำรรำยกำรปรับปรุงยอดสินค้ำคงคลัง

รำยงำนใบสังผลิ
่ ต

กำรตรวจนับสินค้ำ

รำยงำนกำรเปิ ดคำสังผลิ
่ ต

กำรจัดทำใบขอซือ้

รำยงำนตำรำงกำรผลิต

บริหำรจัดกำรกำรส่งสินค้ำ
ต้นทุนกำรผลิต
โครงสร้ำงสินค้ำ
ขัน้ ตอนกำรผลิต
บริหำรจัดกำรวำงแผนกำรผลิต
ควบคุมระบบกำรผลิต
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โมดูล
โมดูลกำรควบคุม
สินค้ำคงคลัง (INV)

โมดูลกำรวิเครำะห์
และควบคุมคุณภำพ
(QAS)

ฟังก์ช ั ่นกำรใช้งำน

รำยงำน

เรียกดูขอ้ มูลหลักสินค้ำคงคลัง

สรุปกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงคลัง

ปรับปรุงยอดสินค้ำคงคลัง

รำยกำรแสดงควำมเคลื่อนไหวสินค้ำคงคลัง

จัดทำใบขอซือ้

รำยกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงสินค้ำ

บันทึกหรือแก้ไขกำรรับสินค้ำ

รำยงำนใบรับวัสดุ / วัตถุดบิ / สินค้ำ

ตรวจสอบรำยกำรรับสินค้ำ

รำยงำนใบขอซือ้

เรียกดูขอ้ มูลหลักสินค้ำคงคลัง

รำยงำนตรวจสอบกำรขำย

บันทึก / แก้ไขกำรรับคืนสินค้ำ
เรียกดูขอ้ มูลบโครงสร้ำงสินค้ำ

โมดูลกำรควบคุมกำร
ผลิต (CAD)

โมดูลกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลพืน้ ฐำน
(ADM)

ค่ำเริม่ ต้นและตำรำงศูนย์กำรผลิต

รำยงำนสถำนะคำสังผลิ
่ ต

เรียกดูโครงสร้ำงสินค้ำ

รำยงำนตรวจสอบโครงสร้ำงสินค้ำ

ขัน้ ตอนกำรผลิต

รำยงำนตรวจสอบขัน้ ตอนกำรผลิต

ลบโครงสร้ำงสินค้ำ

รำยงำนกำรเปิ ดคำสังผลิ
่ ต

ลบขัน้ ตอนกำรผลิต

รำยงำนโครงสร้ำงและขัน้ ตอนกำรผลิต

บันทึก/ปรับปรุง/ลบคำสังผลิ
่ ต

รำยงำนกำรใช้เวลำ

บันทึก / แก้ไขกำรเบิกใช้วตั ถุดบิ

รำยงำนประสิทธิภำพตำมศูนย์กำรผลิต

บันทึก / แก้ไขรำยกำรเวลำงำน

รำยงำนเวลำที่สูญเสีย ตำมศูนย์กำรผลิต

ปิ ดคำสังผลิ
่ ต (ใช้ทงั ้ หมด)

รำยงำนของเสีย ตำมศูนย์กำรผลิต

บริหำรจัดกำรข้อมูลพืน้ ฐำนของระบบ

ตำรำงที่ 3.1 ภำพรวมฟงั ก์ช ั ่นกำรใช้งำนระบบ ECONS ของ บริษทั ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด
จำกข้อมูลข้ำงต้นเป็นเพียงควำมสำมำรถโดยรวมของระบบ ECONS โดยรำยละเอียดเชิงลึกผู้
ศึกษำไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของระบบ ECONS ได้ทงั ้ หมดเนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนเวลำ และ
ข้อจำกัดในด้ำนกำรให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ เนื่ องจำกปจั จุบนั ทำงบริษทั ฯ ไม่ได้มฝี ่ำยไอทีท่ชี ่วย
ประสำนงำนและดูแลระบบภำยใน ซึง่ ทำให้ผศู้ กึ ษำไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของระบบได้
ั หำทำงบริษ ัท ฯ มีกำรท ำสัญ ญำกำรดูแ ลระบบกับทำงซัพพลำยเออร์ท่ี
ซึ่ง หำกระบบมีป ญ
ดำเนินกำรติดตัง้ และขึน้ ระบบ ECONS เป็นรำยปี
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Stock

Stock In/Out

ECONS SYSTEM

ERP

Stock
Stock

ภำพที่ 3.1 Context Diagram ของระบบ ECONS
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ภำพที่ 3.2 กระบวนกำรทำงำนของ ระบบ ERP ปจั จุบนั
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ภำพที่ 3.3 กระบวนกำรทำงำนของ ระบบ ERP ปจั จุบนั (ต่อ)
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3.3.2 ผลกำรศึกษำกระบวนกำรทำงำนปจั จุบนั
3.3.2.1 กระบวนกำรวำงแผนผลิตและผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

A

ECONS

?

Excel

?
(X, W)
(Y, P)
A

ภาพที่ 3.4 กระบวนการวางแผนผลิตและผลิต (As Is Process)
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3.3.2.2 กระบวนกำรจัดซือ้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
A

1-2
PO
ECON

Fax
PO

PO

Store

PO

A
Supplier

ภาพที่ 3.5 กระบวนกำรจัดซือ้ ทั ่วไป (As Is Process)
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3.3.2.3 กระบวนกำรขำย ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
PO

20
3-5
PO

PO

,

A
PO

?

PO

Sale

A
2-3

Fax

ECONS

2 copy

1-2
Due

Due
PO

ภาพที่ 3.6 กระบวนกำรขำย (As Is Process)

Excel
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3.3.2.4 กระบวนกำรคลังสินค้ำสำเร็จรูป ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

ECON
Excel

ภาพที่ 3.7 กระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูป (As Is Process)
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ECON

ภาพที่ 3.8 กระบวนกำรเบิกสินค้ำจำกคลังสินค้ำสำเร็จรูป (As Is Process)
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3.3.2.5 กระบวนกำรคลังวัตถุดบิ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
PO

1
PO
Supplier

/

Lot
2
/
ECONS
1

Excel

ภาพที่ 3.9 กระบวนการรับวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดบิ (As Is Process)
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Excel

:
1

Lot &
Size

ภาพที่ 3.10 กระบวนการเบิกวัตถุดิบจากคลังวัตถุดบิ (As Is Process)

ECON
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3.3.2.6 กระบวนกำรคลังอะไหล่ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
RM

Excel

Excel
ECONS

YP:
CB:

ภาพที่ 3.11 กระบวนการรับอะไหล่เข้าคลังอะไหล่ (As Is Process)

, Lot,

42

:

ECON

ภาพที่ 3.12 กระบวนการเบิกอะไหล่จากคลังอะไหล่ (As Is Process)
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3.3.3 กำรวิเครำะห์ปญั หำของกระบวนกำรปจั จุบนั
ผูศ้ กึ ษำได้ทำกำรสรุปกำรวิเครำะห์ภำพรวมปญั หำขององค์กรและสำเหตุ รวมทัง้ ศึกษำปญั หำ
แยกตำมกระบวนกำรดังนี้
1. กำรบันทึกข้อมูลกำรรับสินค้ำและเบิกจ่ำยสินค้ำล่ำช้ำ ทำให้ขอ้ มูลในระบบไม่อพั เดท
โดยระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรอัพเดทข้อมูลของผูใ้ ช้งำนอยูท่ ป่ี ระมำณ 2-3 วัน
2. ขันตอนกำรท
้
ำงำนบำงขันตอน
้
พนักงำนทำโดยคียข์ อ้ มูลเข้ำ Excel ก่อนแล้วค่อยนำมำ
คียเ์ ข้ำระบบ ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำและคียข์ อ้ มูลเข้ำระบบผิดพลำด ดังจะเห็นได้จำกมี
กำรคีย์ขอ้ มูลกำรตัดจ่ ำยผิด เพรำะคีย์ขอ้ มูลสินค้ำไม่ถูกต้อง กำรต้องสร้ำงใบกำกับ
สินค้ำและรันล๊อตสินค้ำโดยใช้ Excel เป็นต้น
3. ระบบไม่ม ีห น้ำรำยงำนที่เป็ นมิตรกับผู้ใ ช้งำน หรือรำยงำนที่มอี ยู่ไม่เพียงพอต่อกำร
สนับสนุนกำรทำงำนเชิงบริหำรและปฏิบตั กิ ำร ทำให้ผู้ใช้งำนต้องทำงำนซ้ำซ้อนในกำร
นำข้อมูลมำสรุปไว้ใน Excel เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำน เช่น รำยงำนสรุปรำยกำรรับจ่ำย
สินค้ำ รำยงำนกำรประเมินผูข้ ำย เป็นต้น
ปัญหำ

สำเหตุหลัก

ผลิตสินค้ำไม่ทนั เพรำะ
อะไหล่และเหล็กหมด

ข้อมูลในระบบไม่ตรงทำให้กำรวำง
แผนกำรผลิตไม่ถูกต้อง

ขำดกำร ติดตำม Due
Date ของลูกค้ำ

ระบบไม่มฟี งั ก์ชนแจ้
ั ่ งเตือนกำรถึง Due
ทำงวำงแผนผลิตไม่อพั เดท Update
Due Date ของแผนกำรผลิตให้ทำงขำย
รออนุมตั สิ งซื
ั ่ ่อที่ใช้เวลำหลำยวัน

วัสดุสนิ้ เปลือง ขำด
Stock ทำให้ตอ้ งหยุด
เครื่อง เช่น สี น้ำมัน

มีกำรสังซื
่ อ้ เร่งด่วนทำให้สงซื
ั ่ อ้ ไม่ทนั

รับจ้ำงช่วงไม่ทนั

รำยกำรเหล็กที่ตอ้ งกำร
ผลิตไม่มำ ทำให้งำนไม่
ต่อเนื่อง

ไม่มกี ำรแจ้งจัดซือ้ ล่วงหน้ำ
จำนวนที่สงซื
ั ่ อ้ ไม่ถงึ จำนวนที่กำหนด
ส่งเหล็กให้ Supplierไม่ทนั
ทำงคลังไม่เตรียมสินค้ำไม่ทนั ให้ตำมที่
ต้องกำร หรือเตรียมผิดเหล็ก

สำเหตุรอง
กระบวนกำรและวิธกี ำรทำงำนที่ไม่เอือ้ ให้เกิดกำร
บันทึกข้อมูลล่ำช้ำ

Policy ที่ไม่มกี ำรกำหนดหน้ำที่ท่ชี ดั เจน และกำร
กำหนดหน้ำที่ Schedule และ Work Load
ไม่มกี ำรกำหนด วงเงินและเงื่อนไขกำรอนุมตั ิ เพื่อ
กระจำยอำนำจให้จดั ซือ้ ต้องรอ พอของหมด แล้วซือ้ ไม่
ทัน ไม่มขี องต้องหยุดกำรผลิต
มีกำรเปลี่ยน Spec จำกลูกค้ำ
ไม่มไี ด้รบั ข้อมูลวำงแผนที่อพั เดททำให้ไม่มกี ำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงฝำ่ ยขำย วำงแผน ผลิต คลัง
และจัดซือ้ อำทิ ระยะเวลำกำรจัดซือ้ ระยะเวลำกำรผลิต
ขำดกำรวำงแผนล่วงหน้ำ หรือมีกรณีเร่งด่วน
ไม่มกี ำรวำงแผนควำมต้องกำรวัตถุดบิ ที่เหมำะสม
หำเหล็กไม่เจอ หรือเหล็กหมด
รถไม่พอ
หำของไม่พบ เนื่องจำก วิธกี ำรเก็บของไม่เหมำะสม ทำ
ให้ ใบแปะหน้ำหำย เก็บของแล้วลืมที่เก็บ และข้อมูลใน
ระบบไม่ถูกต้อง

ตำรำงที่ 3.2 ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์สำเหตุของปญั หำภำพรวมขององค์กร
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3.3.3.1 กระบวนกำรวำงแผนผลิต
PP1

A

PP4
ECONS

?
Excel

?
(X, W)

PP2

(Y, P)

PP3
A

ภาพที่ 3.13 ปัญหาในกระบวนการวางแผนผลิตและผลิตก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)

45
3.3.3.2 กระบวนกำรจัดซือ้
A

PR1

PR2
PO
ECON

Fax
PO

PO

Store

PO

A
Supplier

ภาพที่ 3.14 ปัญหาในกระบวนกำรจัดซือ้ ทั ่วไปก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)
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3.3.3.3 กระบวนกำรขำย
PO

20
3-5
PO

PO

,

A
PO

?

PO

Sale

A

SA1

2-3

Fax

ECONS

2 copy

1-2
Due

Due
PO

Excel

ภาพที่ 3.15 ปัญหาในกระบวนการขายก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)
46
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3.3.3.4 กระบวนกำรคลังสินค้ำสำเร็จรูป

FG2
ECON
Excel

FG1

ภาพที่ 3.16 ปัญหาในกระบวนการรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูปก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)
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3.3.3.5 กระบวนกำรคลังวัตถุดบิ
PO

RM1

1
PO

Supplier

/

Lot
2
/
ECONS

RM2

1

Excel

ภาพที่ 3.17 ปัญหาในกระบวนการรับวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดบิ ก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)
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RM3
Excel

:
1

Lot &
Size

ECON

ภาพที่ 3.18 ปัญหาในกระบวนการเบิกวัตถุดิบจากคลังวัตถุดบิ ก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)
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3.3.3.6 กระบวนกำรคลังอะไหล่
RM

PT1

PT2
Excel

Excel
ECONS

YP:
CB:

ภาพที่ 3.19 ปัญหาในกระบวนการรับอะไหล่เข้าคลังอะไหล่ก่อนการปรับปรุ ง (As Is Process)

, Lot,
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3.3.3.1 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรวำงแผนผลิต:
PP1. ได้รบั ใบสั ่งขำยล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่มกี ำรกำหนดเงื่อนไขกำรทำงำนที่ชดั เจน ทำให้
ฝำ่ ยวำงแผนทำกำรสั ่งวัตถุดบิ ไม่ทนั กำหนด หรือ ส่งงำนได้ล่ำช้ำ
PP2. เสียเวลำในกำรตรวจเช็ควัตถุ ดิบหน้ำงำนซ้ำอีกครัง้ เนื่องจำกข้อมูลในระบบ
ECONS ไม่น่ำเชื่อถือ
PP3. ไม่ ส ำมำรถสร้ำงแผนควำมต้องกำรวัตถุดิ บ (MRP) บนระบบ ECONS ได้
เนื่องจำกข้อมูลบนระบบ ECONS ไม่ถูกต้อง
PP4. ในงำนทีม่ กี ำรกำรผลิตแผ่นเหล็บแบบอำบ ปจั จุบนั ทำงฝ่ำยผลิตต้องเสียเวลำไป
กับกำรเปลี่ยนลูกเหล็ก ระหว่ำงกระบวนกำรอำบเงำและอำบขำว เพรำะเหล็ก 1 ลูกสำมำรถ
นำไปใช้ได้ทงั ้ สองกระบวนกำร
3.3.3.2 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรจัดซือ้ :
PR1. ฝ่ำยจัดซื้อไม่สำมำรถจัดซื้อสินค้ำให้ได้ทนั กำหนด เนื่องจำก Lead Time กำร
สั ่งซือ้ อยูท่ ่ี 3 วัน แต่ทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ดั ซือ้ ได้รบั เอกสำรใบขอซือ้ ทีท่ ำงฝำ่ ยคลัง หรือ ฝำ่ ยวำงแผน
ล่วงหน้ำแค่ 1 วัน หรือบำงกรณีก็มีควำมต้องกำรแบบเร่ง ด่วน ท ำให้ฝ่ำยจัดซื้อไม่สำมำรถ
ประเมิน วำงแผน และเตรียมกำรสั ่งซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองได้ทนั
PR2. กระบวนกำรขออนุมตั ใิ ช้เวลำเฉลี่ย 1-2 วัน เนื่องจำกต้องรอผู้บริหำรทำกำรเซ็น
อนุมตั ิ จึงทำให้กำรสั ่งซือ้ สินค้ำล่ำช้ำ
3.3.3.3 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรขำย:
SA1. ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำได้ทนั กำหนด หรือ ครบถ้วน
เนื่องจำกไม่ได้รบั รำยงำนกำหนดผลิตเสร็จที่อพั เดทจำกทำงฝ่ำยวำงแผนผลิต หรือได้รบั กำร
อัพเดทจำกทำงฝำ่ ยวำงแผนผลิตล่ำช้ำ ทำให้ฝำ่ ยขำยไม่สำมำรถประเมินเทียบกับ Due Date ที่
ลูกค้ำต้องกำร ว่ำจะสำมำรถส่งงำนได้ทนั กำหนดหรือไม่ และจะได้หำวิธกี ำรแก้ไขได้ทนั เพรำะ
ปจั จุบนั ฝำ่ ยขำยจะทรำบว่ำทำงผลิตไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ทนั ล่วงหน้ำ แค่ 1 วันทำให้แจ้งทำง
ลูกค้ำเพื่อขอเลื่อนกำหนดส่งไม่ทนั
3.3.3.4 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูป:
FG1. เนื่องจำกทำงคลัง ไม่คืนเอกสำรและกระป๋องที่ไม่ม ีฝำให้ฝ่ำยผลิต ทำให้ฝ่ำย
วำงแผนผลิต และผลิตเข้ำ ใจว่ำมีกำรผลิตฝำที่เพียงพอกับกระป๋อง จึง ไม่ม ีกำรผลิตฝำเพิ่ม
กระป๋องจึง ค้ำงอยู่กบั ฝ่ำยคลัง เป็ น จ ำนวนมำก และคลังยัง ต้องเสียเวลำเพิ่ม ในส่วนของกำร
บริหำรจัดกำรพิน้ ทีส่ ำหรับจัดวำงกระป๋องทีไ่ ม่มฝี ำ
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FG2. ในกรณีทฝ่ี ำไม่พอกับกระป๋อง กำรบันทึกรับสินค้ำในระบบจะเกิดควำมผิดพลำด
เนื่องจำกบำงครัง้ ผู้ใช้งำนมีกำรบันทึกกำรรับสินค้ำและสินค้ำค้ำงรับไว้ใน Excel หรือ ใบเบิก
สินค้ำ แล้วไม่ได้บนั ทึกเข้ำระบบ หรือ รอบันทึกข้อมูลครัง้ เดียว หรือ บันทึกรับสินค้ำทัง้ หมดไป
ก่อนแล้วค่อยมำปรับปรุงยอดหลังจำกทรำบจำนวนฝำทีแ่ น่นอนแล้ว
3.3.3.5 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรคลังวัตถุดบิ :
RM1. เจ้ำหน้ ำที่คลังต้องรอเอกสำร PO จำกทำงฝ่ำยจัดซื้อ เพื่อมำท ำกำรรัน Lot
วัตถุ ดบิ ซึ่ง เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำขัน้ ตอนนี้ถูกทำหลังจำกวัตถุ ดบิ ได้มำจัดส่ง แล้วทำให้เข้ำ
หน้ ำ ที่คลัง ต้องเร่ ง จัดท ำเอกสำร ดำเนิ น กำรเบิก จ่ำ ยสิน ค้ำ และดำเนิ น กำรรับ สิน ค้ำไปใน
ช่วงเวลำเดียวกัน ส่งผลให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรทำงำนได้เพรำะ Work Load ทีไ่ ม่ถูกจัดสรร
ให้เหมำะสม เนื่ องจำกในแต่ล ะวัน มีอตั รำเฉลี่ย กำรเบิกวัตถุ ดิบ 10 ครัง้ ต่ อวัน แบบไม่
กำหนดเวลำ หรือ 300 ครัง้ ต่อเดือน และกำรรับเข้ำ 8 ครัง้ ต่อเดือน ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่คลังนี้มี
อยู่ 2 ท่ำน ทำให้เจ้ำหน้ำทีค่ ลังมีเวลำไม่เพียงพอในกำรทำรับสินค้ำในระบบ
RM2. ต่อเนื่องจำกปญั หำ RM1 เมื่อ Work Load ของเจ้ำหน้ำที่คลังวัตถุดิบเพิม่ ขึน้ จน
ไม่สำมำรถรับวัตถุดบิ ได้ทนั ต่อกำรนำวัตถุดบิ ไปใช้งำนต่อ ทำให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดหำวัตถุดิบ
ต้องเข้ำมำช่วยบันทึกข้อมูลกำรรับวัตถุดบิ เฉพำะรำยกำรที่จำเป็นต้องใช้งำนในระบบ และช่วย
ออกใบกำกับสินค้ำ ซึง่ ปกติจะใช้ระยะเวลำประมำณ 2-3 วันกว่ำจะรับวัตถุดบิ ในระบบและออก
ใบกำกับให้ ส่วนรำยกำรทีเ่ หลือก็รอจนกว่ำทำงเข้ำหน้ำที่คลังว่ำงมำบันทึกข้อมูลเข้ำระบบและ
ออกใบกำกับสินค้ำเอง ซึ่ง ขัน้ ต่อนี้ท ำให้ขอ้ มูลในระบบไม่ถูกต้อง และทำให้กำรติดใบกำกับ
สินค้ำบนเหล็กวัตถุดบิ ล่ำช้ำ จนมีบำงกรณีท่เี หล็กถูกนำไปใช้ก่อน ส่งผลให้ไม่สำมำรถติดตำม
เหล็กได้
RM3 กำรที่เจ้ำหน้ำที่คลังเตรียมของไว้ท่จี ุดรับของก่อนทำให้รถยกเข้ำใจผิดว่ำเป็ น
วัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั กำรเบิกบนระบบแล้ว จึงนำไปส่งฝ่ำยผลิต ส่งผลให้ไม่ได้ทำกำรบันทึกกำรจ่ำย
วัตถุดบิ และหำวัตถุดบิ ไม่พบ
3.3.3.6 กำรวิเครำะห์ปญั หำกระบวนกำรรับอะไหล่เข้ำคลังอะไหล่:
PT1. ปญั หำเรื่องกำรคิดน้ำหนักเหล็กในกำรรับอะไหล่คนื คลัง เพรำะฝำ่ ยผลิตเบิกเหล็ก
จำกคลัง พอตัดเป็นอะไหล่เสร็จแล้วก็จะนับเป็นจำนวนชิน้ งำน เพื่อเอำมำคำนวนน้ำหนักเหล็กที่
ใช้ไป แล้วให้ทำงคลังแก้น้ำหนักกำรรับเหล็กอะไหล่เข้ำคลัง ซึ่งไม่มกี ำรบันทึกยอดของเสีย ทำ
ให้เหล็กอะไหล่ในระบบไม่ตรงกับในคลัง
ั หำเรื่อ งตำชั ่งและกำรแปลงหน่ ว ยจำกน้ ำ หนัก เป็ น ชิ้น ท ำให้เกิด ควำม
PT2. ป ญ
คลำดเคลื่อนของข้อมูลกำรรับสินค้ำ เพรำะถ้ำสูตรคำนวนไม่แม่นยำและเที่ยงตรงจะทำให้กำร
บันทึกข้อมูลผิดพลำด
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3.3.4 กำรปรับปรุงกระบวนกำร และแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข
3.3.4.1 กระบวนกำรวำงแผนผลิตหลังกำรปรับปรุง

A

?

Excel

ECONS

(X, W)
(Y, P)
A

ภาพที่ 3.20 กระบวนการวางแผนผลิตและผลิตหลังการปรับปรุ ง (To be Process)
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3.3.4.2 กระบวนกำรจัดซือ้ หลังกำรปรับปรุง
A

PO
ECON

Fax
PO

PO

Store

PO

A
Supplier

ภาพที่ 3.21 กระบวนกำรจัดซือ้ ทั ่วไปหลังการปรับปรุ ง (To be Process)
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3.3.4.3 กระบวนกำรขำยหลังกำรปรับปรุง
PO

20
3-5
PO

PO

,

A
PO

?

PO

Sale

Due
A

Fax

ECONS

2 copy

1-2
Due

Due
PO

ภาพที่ 3.22 กระบวนกำรขำยหลังการปรับปรุ ง (To be Process)

Excel

56
3.3.4.4 กระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูปหลังกำรปรับปรุง

ECON
Excel

ภาพที่ 3.23 กระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูปหลังการปรับปรุ ง (To be Process)
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3.3.4.5 กระบวนกำรคลังวัตถุดบิ หลังกำรปรับปรุง
PO

0.5
Supplier

ECON
Supplier

0.5
Lot

/

Excel

ภาพที่ 3.24 กระบวนการรับวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดบิ หลังการปรับปรุ ง (To be Process)
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3.3.4.1 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรวำงแผนผลิต
1. กำหนดให้ใบสั ่งขำยจะต้องส่งถึงฝ่ำยวำงแผนผลิต ไม่เกิน 1 วันหลังจำกได้รบั เอกสำร
ใบสั ่งซือ้ เพื่อให้ฝำ่ ยวำงแผนสำมำรถตรวจสอบกับทำงต้นทุนวัตถุดบิ ว่ำมีสต๊อคหรือไม่
และต้องอัพเดทข้อมูลกลับให้ทำงขำยหลังจำกที่ได้รบั เรื่องไม่เกิน 1 วัน สำมำรถแก้ใข
ปญั หำหมำยเลข PP1
2. กำหนดให้เมื่อทำงฝ่ำยขำยได้รบั เอกสำรใบสั ่งซื้อ จำกทำงลูกค้ำจะต้องแจ้งทำงฝ่ำย
วำงแผนว่ำจะกำหนดกำรรับสินค้ำทีล่ กู ค้ำต้องกำรคือวันที่เท่ำไหร่ เพื่อให้ฝ่ำยวำงแผน
สำมำรถวำงแผนกำรผลิตและส่งเรื่องไปยังฝ่ำยจัดซื้อได้ทนั กำหนด เนื่องจำก Lead
Time ของสินค้ำจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 15 วัน สำมำรถแก้ปญั หำหมำยเลข PP1
3. กำหนดให้ทุกแผนกทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องอัพเดทข้อมูลสต๊อคในระบบอย่ำงช้ำที่สุดภำยใน
1 วัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ กล้เคียงจริงทีส่ ุด สำมำรถแก้ปญั หำหมำยเลข PP2 และ PP3
4. กำหนดตำรำงกำรผลิตแบบอำบ ว่ ำ วัน จันทร์ถึงพฤหัสบดี จะท ำกำรอำบเงำ และวัน
ศุกร์ อำบสีขำว เพื่อลดเวลำกำรผลิตที่ต้องเสียเวลำไปกับกำรเปลี่ยนลูกเหล็กระหว่ำง
กระบวนกำรอำบเงำและอำบขำว สำมำรถแก้ปญั หำหมำยเลข PP4
3.3.4.2 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรจัดซือ้ ทั ่วไป
1. กำหนดให้ทำงวำงแผนผลิต ฝำ่ ยคลังและฝำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องส่งแผนงำนควำมต้องกำรสินค้ำ
ให้ฝำยจัดซื้อ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันตำม Lead Time กำรสั ่งซื้อ เพื่อให้ฝ่ำยจัดซื้อ
สำมำรถประเมินและวำงแผนกำรสั ่งซือ้ วัตถุดบิ และวัสดุส้นิ เปลือง สำมำรถแก้ใขปญั หำ
หมำยเลข PR1
2. เนื่องจำกสินค้ำส่วนใหญ่ ประมำณ 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้ำที่ส ั ่งซื้อเป็น ประจำและ
รำคำไม่เปลีย่ นแปลงบ่อย ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษำเห็นว่ำควรจะปรับกระบวนกำรอนุมตั จิ ำกที่ต้อง
ส่งถึงผูบ้ ริหำรเป็นกำรอนุมตั ใิ บสั ่งซือ้ เป็นแบบ กำหนดช่วงกำรอนุมตั ติ ำมสิทธิ ์ และตำม
วงเงินกำรอนุมตั โิ ดยพิจำรณำจำกมูลค่ำและประเภทสินค้ำ และให้ฝำ่ ยจัดซื้อส่งรำยงำน
กำรสั ่งซือ้ แทนกำรขออนุมตั ิ สำมำรถแก้ใขปญั หำหมำยเลข PR2
3.3.4.3 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรขำย
1. กำหนดให้ทุกวัน ทำงฝ่ำยวำงแผนผลิต จะต้องส่งรำยงำน Due Date กำรผลิตให้ฝ่ำย
ขำย เพื่อจะได้ประเมินเทียบกับ Due Date ทีล่ กู ค้ำต้องกำร ว่ำจะสำมำรถส่งงำนได้ทนั
กำหนดหรือไม่ และจะได้หำวิธกี ำรแก้ไขต่อไป สำมำรถแก้ใขปญั หำหมำยเลข SA1
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3.3.4.4 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูป
1. กำหนดให้ทำงคลังรับกระป๋องตำมจำนวนที่มฝี ำจริง ส่วนที่เหลือให้ส่งเอกสำรและส่ง
กระป๋องคืน ฝ่ำยผลิตแทนกำรเก็บกระป๋องไว้รอรับฝำ โดยต้องให้ฝ่ำยผลิตมำเซ็นรับ
เอกสำรและสินค้ำพร้อมกัน เพื่อให้ทำงฝ่ำยผลิตรับทรำบปญั หำและดำเนินกำรปรึกษำ
กับฝ่ำยวำงแผนผลิตเรื่องกำรผลิตฝำให้เพียงพอ หรือจะชลอกำรผลิตกระป๋องแทน
สำมำรถแก้ปญั หำหมำยเลข FG1และ FG2
3.3.4.5.1 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรรับวัตถุดบิ เข้ำคลังวัตถุดบิ
1. เพิม่ เอกสำรในส่วนของกำรรับใบสำเนำ PO ตัง้ แต่ตน้ กระบวนกำร เพื่อให้เจ้ำหน้ำทีค่ ลัง
สำมำรถเตรียมกำรับสิน ค้ำล่วงหน้ำได้ สำมำรถเตรียมสถำนที่ไ ว้ล่วงหน้ ำได้ รวมถึง
เตรียมเอกสำร เช่น ออกใบกำกับสินค้ำ รัน Lot และจะได้เอำใบส่งของมำเทียบกับ PO
เพื่อป้องกันกำรรับของผิดและลด Work Load ในช่วงที่มวี ตั ถุดบิ มำส่ง สำมำรถแก้ใข
ปญั หำหมำยเลข RM1 และ RM2
2. ปรับลำดับของกระบวนกำรทำงำนใหม่ โดยให้เจ้ำหน้ำที่คลังทำกำรออกใบกำกับสินค้ำ
และรัน Lot ล่วงหน้ำ สำมำรถแก้ใขปญั หำหมำยเลข RM1 และ RM2
3.3.4.5.2 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรเบิกวัตถุดบิ จำกคลังวัตถุดบิ
1. กำหนดเวลำในกำรเบิกสิน ค้ำ เป็น 1 รอบต่อวัน คือ 14:00น. – 15:00 น. เพื่อให้
เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถจัดสรรงำนกับเวลำได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถแก้ใขปญั หำหมำยเลข
RM1 และ RM2
2. กำหนดให้ไ ม่ ม ีก ำรหยิบ วัต ถุ ดิบ ถ้ ำ ไม่มีเ อกสำรเบิก และไม่ ไ ด้ร ับ กำรส่ ง มอบโดย
เจ้ำหน้ำทีค่ ลัง เพื่อลดกรณีทม่ี กี ำรเบิกวัตถุดบิ แบบไม่มเี อกสำรแล้วไม่มกี ำรตัดจ่ำยบน
ระบบ หรือป้องกัน กำรหยิบ วัตถุ ดิบที่อยู่ใ นที่ท่จี ดั เตรียมไว้ล่วงหน้ ำ สำมำรถแก้ใ ข
ปญั หำหมำยเลข RM3
3.3.4.6 แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรรับอะไหล่เข้ำคลังอะไหล่
1. เพิม่ ข้อบังคับ ไม่ให้มกี ำรแก้ไขน้ ำหนักของเหล็ก หำกไม่ได้ร บั กำรตรวจสอบจำกทำง
ฝำ่ ยคลัง เนื่องจำกเดิมทำงเจ้ำหน้ำทีค่ ลังรับเหล็กอะไหล่โดยคำนวนจำกสูตร แปลงจำก
น้ ำหน้ กเป็ น ชิ้น ในขณะที่ฝ่ำยผลิตนับจำนวนโดยใช้ตวั Counter ดัง นัน้ ควรจะมีกำร
บันทึกน้ำหนักทีส่ ญ
ู เสียไปในกำรผลิตด้วย สำมำรถแก้ใขปญั หำหมำยเลข PT1
2. ปรับสูตรกำรคำนวนชิน้ งำนของฝำ่ ยคลัง โดยคำนึงถึงปจั จัยด้ำนควำมกว้ำง ควำมยำว
น้ำหนัก และควำมหนำ เพื่อเพิม่ ควำมน่ำเชื่อถือและลดข้อผิดพลำดของข้อมูล สำมำรถ
แก้ใขปญั หำหมำยเลข PT2
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3. ปรับเรื่องตำชั ่งให้มสี เกลทีเ่ หมำะสมกับกำรชั ่งเหล็กมำขึน้ เนื่องจำกปจั จุบนั ตำชั ่งทีใ่ ช้ม ี
สเกลตัง้ แต่ 100 กิโลกรัม ถึง 1500 กิโลกรัมซึง่ ทำให้กำรชั ่งเหล็กอะไหล่ทม่ี นี ้ำหนักอยู่
ั
ในระดับสเกลต่ำมีควำมคลำดเคลื่อน สำมำรถแก้ใขปญหำหมำยเลข
PT2
3.3.5 แนวทำงกำรปรับปรุงระบบ ERP
จำกกำรศึกษำระบบ ERP พบว่ำถ้ำหำกบริษทั ต้องกำรเพิม่ ควำมถูกต้องของข้อมูล และให้ขอ้ มูล
สำมำรถอัพเดทได้แบบเรียลไทม์ทส่ี ุดจะต้องมีกำรปรับปรุง ทำงผูศ้ กึ ษำได้แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
3.3.5.1 กำรปรับปรุงระบบ ECONS
ผูศ้ กึ ษำได้ทำกำรสรุปควำมต้องกำรที่ระบบ ECONS ปจั จุบนั ไม่สำมำรถรองรับกำรทำงำนได้
รวมถึง ควำมต้องกำรที่จะเพิม่ ควำมสำมำรถให้ระบบ ECONS สำมำรถสนับสนุ นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ กำรท ำงำนได้ ดีข้ึน โดยแบ่ ง กำรปรับ ปรุ ง เป็ น 2 ส่ ว นย่ อ ย คื อ กำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถของระบบในส่วนงำนทีม่ กี ำรใช้งำนอยูใ่ นปจั จุบนั และ กำรใช้งำนโมดูลทีย่ งั ไม่ได้ม ี
กำรเปิดใช้งำนในระบบ ECONS ขององค์กร
3.3.5.1.1 กำรเพิม่ ควำมสำมำรถของระบบในส่วนงำนทีม่ กี ำรใช้งำนอยูใ่ นปจั จุบนั
3.3.5.1.1.1 ควำมต้องกำรของระบบงำนวำงแผนกำรผลิ ต
สำมำรถรวบรวมข้อมูลกำรสั ่งซื้อ ข้อมูลคลัง และข้อมูลกำรขำยอย่ำงเป็ นปจั จุบนั เพื่อคำดกำรณ์ ควำม
1
ต้องกำรวัสดุกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจัดทำแผนกำลังกำรผลิตได้
2 สำมำรถอนุมตั เิ อกสำรกำรทำงำนในระบบได้เลย เช่น ใบขอซื้อ หรือใบสั ่งกำรผลิต
มีระบบรองรับกำรติดตำม Outsourcing เพื่อทำให้ทรำบถึง จำนวนงำนที่ส่งออก จำนวนงำนที่รบั เข้ำ
3
กำหนดกำรรับสินค้ำ หรือ ส่งสินค้ำได้
เมือ่ ได้รบั รำยกำรจำกทำงฝ่ำยขำยทีม่ รี ะบุกำหนดวันรับสินค้ำ ระบบจะเปิ ดช่องให้ฝ่ำยวำงแผนสำมำรถ
4
ระบุวนั กำหนดเสร็จในกำรผลิตสินค้ำได้
5 สำมำรถสร้ำงรำยงำนเปรียบเทียบกำหนดรับสินค้ำและกำหนดเสร็จของสินค้ำได้
มีรำยกำรแจ้งเตือนสินค้ำทีใ่ กล้จะถึงกำหนดส่ง และสำมำรถกรองข้อมูลตำมสถำนะควำมสำคัญได้ อำทิ
6
ของยังไม่ครบ แต่จะถึงกำหนดส่งภำยในสำมวัน เป็นต้น
3.3.5.1.1.2 ควำมต้องกำรของระบบจัดซื้อ
1 เรียกดูประวัตกิ ำรสั ่งซื้อได้ทุกปีทุกรำยกำรในหน้ำเดียว และทำกำรคัดกรองข้อมูลได้ โดยใช้กำรฟิ ลเตอร์
2 สำมำรถสร้ำงใบสั ่งซื้อโดยกำรคัดลอกข้อมูลจำกใบสั ่งซื้อเดิมและให้สำมำรถแก้ไขใบสั ่งซื้อได้
3 สำมำรถ Export ข้อมูลจำกโปรแกรมลงใน Excel ได้
4 สำมำรถแนะนำชือ่ ผูข้ ำยทีซ่ ้อื ขำยเป็นประจำในหน้ำสร้ำงใบสั ่งซื้อได้ เมือ่ กรอกรำยกำรทีต่ อ้ งกำรสั ่งซื้อ
สำมำรถส่งใบสั ่งซื้อที่ได้รบั กำรยืนยันเข้ำกระบวนกำรอนุ ม ตั ิ บนระบบได้ ตำมสิทธิ ์และวงเงินกำรกำร
5
อนุมตั ิ โดยไม่ตอ้ งปริน้
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เมื่อมีกำรอัพเดทรำคำในระบบส่วนกลำง ใบสั ่งซื้อที่ยงั ไม่ได้ยืนยันสถำนะ สำมำรถอัพ เดทรำคำตำม
ระบบส่วนกลำงได้ โดยจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์ทบี่ ง่ บอกถึงกำรเปลีย่ นแปลงและรำคำรำคำก่อนเปลีย่ นแปลง
สำมำรถสร้ำงรำยงำนวิเครำะห์กำรประเมินผูข้ ำยได้ เพื่อเปรียบเทียบศักยภำพระหว่ำงผูข้ ำย แบบรำย
7
สำมเดือนและรำยปีได้
8 สำมำรถบันทึกเวอร์ช ั ่นของกำรแก้ไขใบสั ่งซื้อได้
6

3.3.5.1.1.3 ควำมต้องกำรของระบบบริ หำรจัดกำรคลังสิ นค้ำ
วัตถุดิบ เหล็กอะไหล่ และสิ นค้ำสำเร็จรูป
1 เมือ่ มีรำยกำรสั ่งซื้อทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั ิ ระบบจะต้องขึน้ รำยกำรสินค้ำทีส่ ั ่งซื้อ และวันทีร่ บั สินค้ำในระบบได้
รวมทัง้ สำมำรถเชือ่ มต่อไปดูขอ้ มูลหน้ำใบสั ่งซื้อได้
2 เมือ่ มีรำยกำรเบิกสินค้ำทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั ิ ระบบจะต้องขึ้นรำยกำรสินค้ำที่ขอเบิก และวันที่เบิกสินค้ำใน
ระบบได้ รวมทัง้ สำมำรถเชือ่ มต่อไปดูขอ้ มูลหน้ำใบเบิกสินค้ำได้
3 สำมำรถเรียกดูรำยกำรรับและเบิกจ่ำยวัตถุดบิ ยอดคงเหลือบนระบบ ยอดค้ำงรับ ยอดที่ถูกปรับปรุง
โดยสำมำรถเรียกดูขอ้ มูลในหน้ำเดียว และสำมำรถค้นหำ และ ฟิ ลเตอร์ขอ้ มูลได้
4 ทุกแผนกสำมำรถเรียกดูขอ้ มูลสินค้ำคงเหลือ กำหนดรับสินค้ำเข้ำคลัง กำหนดกำรเบิกจ่ำยสินค้ำของ
คลังได้ ในหน้ำสรุปรำยงำนกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำในคลังสินค้ำ
5 รองรับกำรใช้บำร์โค้ดในกำรควบคุม กำรรับ กำรเบิก - จ่ำยสินค้ำ พร้อมระบุสถำนทีเ่ ก็บ อย่ำงละเอียด
6 สำมำรถเรียกดูสนิ ค้ำได้ตำมกลุ่มของลูกค้ำ
7 สำมำรถเรียกดูวตั ถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ตำมกลุ่มของ Supplier
8 สำมำรถดูร ำยกำรวัตถุ ดบิ และบรรจุภณ
ั ฑที่ Rejected คืน Supplier ได้ต ำมรหัส สิน ค้ำและกลุ่ม ของ
Supplier
9 สำมำรถดูแผนกำรรับสินค้ำจำกกำรผลิตประจำวัน ทุกรำยกำร
10 สำมำรถดูแผนกำรเบิกสินค้ำจำกแผนกต่ำงๆประจำวัน ทุกรำยกำร
11 สำมำรถอนุมตั เิ อกสำร กำรเบิกจ่ำยสินค้ำ และรับสินค้ำ บนระบบได้
12 สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรเบิกจ่ำยสินค้ำ และรับสินค้ำในกรณีที่พบว่ำสินค้ำที่รบั หรือ เบิกจ่ำยจริงไม่ตรง
กับใบเบิก หรือใบรับในระบบ โดยระบบจะต้องเก็บจำนวนทีเ่ ปลีย่ นแปลง และส่งอนุมตั อิ กี ครัง้
13 สำมำรถเก็บบันทึกกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลจอง User รวมถึงระบุเมนู หรือ ข้อมูลทีถ่ ูกเปลีย่ นแปลง
14 กำรรับของเข้ำจะต้องให้ระบบสำมำรถ Generate Lot No. Auto ตำมวันทีร่ บั เข้ำได้
15 แผนกอื่นๆสำมำรถสร้ำงใบขอจองเครือ่ งมือ อุกรณ์ รถโฟคลิฟต์ ของฝ่ำยคลังสินค้ำ บนระบบได้
16 ทุกแผนกดูในระบบได้วำ่ แผนกคลังสินค้ำหลือรถ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ ได้ตลอดเวลำ
กำรจัดส่งสิ นค้ำ
1 ทุกแผนกดูในระบบได้วำ่ แผนกขนส่งเหลือรถบริกำรส่งสินค้ำกีค่ นั ดูได้ตลอดเวลำ
2 สำมำรถรูใ้ บ Sales Order ว่ำอยู่รถขนส่งคันใด และแผนก ทีรบั ผิดชอบค่ำขนส่ง ในกรณีที่ ยกเลิกกำร
ขนส่ง
3 สำมำรถดูขอ้ กำหนดกำรส่งสินค้ำของลูกค้ำแต่ละลูกค้ำได้ และตำมสถำนทีส่ ง่ ของของลูกค้ำได้
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3.3.5.1.1.4 ควำมต้องกำรของระบบงำนขำยและกำรตลำด
กำรพยำกรณ์ กำรขำย
สำมำรถทำกำรพยำกรณ์กำรขำยโดยอำศัยข้อมูลกำรขำยในอดีต ตำมรูปแบบกำรขำยแบบ Made to
1
Order ได้
2 มีรำยงำนเปรียบเทียบข้อมูลกำรพยำกรณ์ กบั ข้อมูลยอดขำยจริงได้แบบรำยเดือน รำยสำมเดือนและรำยปี
3 สำมำรถดึงรำยงำน ยอดสั ่งซื้อ ยอดส่งจริง ยอดตัดออเดอร์ และสต๊อก FG เปรียบเทียบกับได้
กำรออกใบเสนอรำคำ
1 สำมำรถสร้ำงใบเสนอรำคำบนระบบได้
2 สำมำรถส่งขออนุมตั บิ นระบบได้
3 สำมำรถยืนยันใบเสนอรำคำทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั เิ พื่อส่งให้ทำงฝ่ำยวำงแผนผลิตสร้ำง Work Order ได้
สำมำรถเรียกดูรำยกำรใบเสนอรำคำทัง้ หมดภำยในหน้ำเดียว โดยกำหนดให้มกี ำรค้นหำได้ และฟิ ลเตอร์
4
ข้อมูลได้
กำรติ ดตำมสิ นค้ำ
1 มีรำยงำนทีส่ ำมำรถติดตำมสถำนะของใบสั ่งผลิตและกระบวนกำรของสินค้ำว่ำ ผลิตได้จริงเท่ำไหร่ มีอยู่
ในคลังเท่ำไหร่ เมือ่ เทียบกับยอดทีล่ ูกค้ำสั ่ง โดยมีระบุกำหนดส่งของสินค้ำ และกำหนดเสร็จของสินค้ำ
2 มีรำยกำรแจ้งเตือนสินค้ำทีใ่ กล้จะถึงกำหนดส่ง และสำมำรถกรองข้อมูลตำมสถำนะควำมสำคัญได้ อำทิ
ของยังไม่ครบ แต่จะถึงกำหนดส่งภำยในสำมวัน เป็นต้น
3 สำมำรถใส่ขอ้ เสนอแนะทีไ่ ด้รบั จำกลูกค้ำในระบบได้ โดยเชือ่ มต่อกับข้อมูลกำรสั ่งซื้อ เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
กำรปรับปรุงคุณภำพงำนได้
เรียกดูรำยงำน
1 สำมำรถเช็คสถำนะของกำรขนส่งสินค้ำได้ว่ำ สินค้ำส่งถึงลูกค้ำ วันทีเ่ ท่ำไหร่ ส่งสินค้ำครบจำนวนหรือไม่
มีของคืนหรือไม่
2 สำมำรถเรียกดูสต๊อก FG คงเหลือตำมรำยลูกค้ำ และสำมำรถเรียกดูตำมหมวดหมูข่ องสินค้ำได้
3 สำมำรถดูยอดขำยเทียบกับTarget ทีต่ งั ้ ไว้
4 สำมำรถดึงข้อมูลกำรขำย ยอดเคลื่อนไหว แยกตำมลูกค้ำ ตำมเดือน
5 สำมำรถสร้ำงรำยงำนกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรส่งสินค้ำให้ลูกค้ำได้ อำทิ Order ใบนี้สง่ กำหนดส่ง
เมือ่ ไหร่ ส่งจริงเมือ่ ไหร่ จำนวนเท่ำไหร่ ได้รบั กำรตำหนิหรือไม่

ตำรำงที่ 3.3 ควำมต้องกำรปรับปรุงระบบงำน ECONS
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3.3.5.1.2 กำรใช้งำนโมดูลทีย่ งั ไม่ได้มกี ำรเปิดใช้งำนในระบบ ECONS ขององค์กร
3.3.5.1.2.1 โมดูลกำรทำใบเสนอรำคำ
เปิดใช้งำนระบบกำรกำหนดรำคำสินค้ำ และกำรทำใบเสนอรำคำ เพื่อให้มขี ้อมูลกำรขำยใน
ระบบมำกขึน้ และสำมำรถต่อยอดนำไปใช้ในโมดูลกำรพยำกรณ์กำรขำยได้ในอนำคต ซึ่งระบบ
นี้เป็นระบบที่ใช้ในกำรจัดทำใบเสนอรำคำให้กบั ลูกค้ำหรือ ใช้คำนวณต้นทุนสำหรับสินค้ำใหม่
หรือเปลีย่ นแปลงไปจำกเดิมโดยสำมำรถลอกแบบมำจำกสินค้ำเดิมได้ทงั ้ ในส่วนของโครงสร้ำง
ผลิตภัณฑ์และขันตอนกำรผลิ
้
ตแล้วนำมำแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมตำมควำมต้องกำรได้

ภำพที่ 3.25 กำรจัดทำใบเสนอรำคำ
3.3.5.1.2.2 โมดูลบัญชีกำรเงิน
จำกกำรศึกษำข้อมูลของระบบ ECONS ในส่วนงำนของบัญ ชีกำรเงิน ผู้ศึกษำพบว่ำระบบ
ECONS มีโมดูลบัญชีกำรเงินทีร่ องรับกำรทำงำนของทำงบัญชีได้อย่ำงเหมำะสม จึงเห็นว่ำกำร
จะต้องดูแลข้อมูลบนสองระบบเป็นกำรยุ่งยำก ทำให้เกิดควำมผิดพลำดของผู้ใช้งำนได้ หำกมี
กำรนำข้อมูลจำกระบบ ECONS มำใส่ลงในระบบบ้ำนเชียง
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ภำพที่ 3.26 ระบบบัญชีท ั ่วไปของระบบ ECONS
โดยระบบบัญชีท ั ่วไปของระบบ ECONS เป็นระบบงำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำรำยกำรทำงบัญชี เพื่อ
แสดงรำยงำนทำงบัญชีและรำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ จำกภำพแสดง System Overview ระบบ
บัญชีท ั ่วไปจะเกิดรำยกำรทำงบัญชีจำกกำรบันทึกโดยตรง และจำก Sub module ที่ทำกำรผ่ำน
รำยกำรเข้ำสู่ระบบงำน เพื่อใช้ในกำรออกรำยงำนทำงบัญชี และรำยงำนกำรเงิน ซึ่งฟงั ก์ช ั ่น
โดยรวมของระบบนี้คอื
1. กำรบันทึกข้อมูลโดยตรงทีร่ ะบบบัญชีท ั ่วไป
2. หรือ กำรดึง รำยกำรทำงบัญ ชีจ ำกระบบงำนอื่น เรีย กว่ำ กำรผ่ ำ นร ำยกำรจำก
ระบบงำนอื่น ประกอบด้วย
- ระบบบัญชีลกู หนี้
- ระบบบัญชีเจ้ำหนี้
- ระบบควบคุมสินค้ำคงคลัง
- ระบบควบคุมกำรผลิต
- ระบบเงินทดรองจ่ำย
- ระบบทะเบียนทรัพย์สนิ
- ระบบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร
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แต่ละระบบงำนทัง้ หมดข้ำงต้น จะมีกำรบันทึกข้อมูลสมุดบัญชี และรหัสบัญชีท่ีใช้ไว้ในระบบงำน
นัน้ ๆ เพื่อใช้บนั ทึกรำยกำรทำงบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระบบ

ภำพที่ 3.27 ตัวอย่ำงหน้ำบันทึกใบสำคัญของระบบบัญชีท ั ่วไป ECONS
3.3.5.2 กำรหำระบบสนับสนุนระบบ ECONS
ผู้ศึกษำได้ส รุ ปแนวทำงที่เหมำะสมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถของระบบงำนซึ่งวิเครำะห์จำก
ปญั หำและควำมต้องกำรของผู้ปฏิบตั ิงำน โดยใช้มีกำรใช้ร ะบบงำนอื่น เข้ำมำสนับสนุ น กำร
ทำงำนของพนักงำนและระบบ ECONS ดังนี้
3.3.5.2.1 ระบบกำรสร้ำงกำรออกใบกำกับสินค้ำ ในส่วนงำนคลังสินค้ำ
ในส่วนนี้ จ ะเป็ น กำรพัฒนำโปรแกรมเพิ่มจำกภำยนอก เป็ น ลักษณะ Web Application ที่
เชื่อมต่อฐำนข้อมูลกับระบบ ECONS เพื่อดึงข้อมูลจำกระบบ ECONS มำใช้เป็นข้อมูลในกำร
สร้ำงใบกำกับสินค้ำบนระบบ
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D1: PO

ECONS

ECONS
Lot No.
D2: Work Order

D3: Material Master

ภาพที่ 3.28 การไหลของข้อมูลแบบภาพรวม
P1.1

ECONS

D1: PO

D2: Work Order

D3: Material Master
P1.2
D4: TAG

P1.3

ภาพที่ 3.29 การไหลของข้อมูลระบบออกใบกากับสิ นค้า
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ภาพที่ 3.30 ตัวอย่างหน้าอินเทอร์ เฟสของหน้ารายการสั่งซื้ อจากระบบ ECONS

ภาพที่ 3.31 หน้าใบกากับสิ นค้า

3.3.5.2.2 ระบบกำรชั ่งสินค้ำ
ในส่วนนี้จะเป็นกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ท่สี ำมำรถบันทึกข้อมูลกำรชั ่งและแปลงข้อมูลกำรชั ่ง
แป็นรูปแบบทีอ่ งค์กรต้องกำรและสำมำรถส่งข้อมูลไปใช้ต่อยังระบบ ECONS เพื่อทำกำรบันทึก
รับสินค้ำ บันทึกกำรเบิกจ่ำยสินค้ำ หรือ ใช้ในกิจกรรมกำรขำย กำรผลิต เป็นต้น
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ภาพที่ 3.31 หน้าใบกากับสินค้า
ปจั จุบนั ตำชั ่งมีกำรได้มกี ำรพัฒนำให้ทนั สมัยตำมรูปแบบกำรใช้งำนของแต่ละอุตสำหกรรม ทัง้ นี้
เพื่อเข้ำมำช่วยทำให้สำมำรถทำกำรชั ่งสินค้ำและส่งข้อมูลเข้ำ ระบบกำรชั ่ง ซึ่งข้อดีของกำรใช้
ตำชั ่งและระบบกำรชั ่งช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรบันทึกข้อมูล สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
อีกทัง้ ยังสำมำรถบันทึกสูตรกำรคำนวนกำรเปลี่ยนหน่ วยในระบบกำรชั ่ง ท ำให้ข้อมูลมีควำม
น่ำเชื่อถือมำกขึน้ ซึง่ ถ้ำองค์กรมีกำรนำระบบกำรชั ่งนี้เข้ำมำใช้ จะช่วยลดกำรใช้งำน Excel กำร
แปลงหน่วยสินค้ำได้ในทุกคลังสินค้ำ และเพิม่ ควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูล
3.3.5.2.3 กำรสร้ำงรำยงำนอย่ำง่ำย
ในส่วนนี้จะเป็นกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่ช่อื ว่ำ Microsoft Excel Version ตัง้ แต่ 2007 ขึน้ ไป
ที่สำมำรถสร้ำงตัวเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูล Microsoft SQL Server ของระบบ ECONS เพื่อทำ
กำรดึง ข้อมูลมำสร้ำงเป็น รำยงำนรู ปแบบต่ำงๆ และนำข้อมูลออกมำวิเครำะห์ในรูปแบบของ
Excelได้ ทำให้ผใู้ ช้งำนสำมำรถกำรเรียกดูขอ้ มูลได้จำกระบบเดียวกัน ข้อมูลมีกำรอัพเดทแบบ
ใกล้เคียงจริง ที่สุด และมีห น้ำตำรำยงำนที่ง่ำยและเป็ นมิตรกับกำรใช้ง ำน โดยมีขนั ้ ตอนกำร
เชื่อมต่อดังนี้
1. ทำกำรสร้ำง View ใน MsSQL เช่น สร้ำง View ชื่อ TCI_Report2 โดยกำรเชื่อมตำรำง
ต่ำงๆทีเ่ รำต้องกำรข้อมูลเข้ำด้วยกัน ด้วยกำรใช้คำสั ่ง SQL
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ภำพที่ 3.32 Microsoft SQL Server
2. เปิ ด MsExcel 2007 เลือกแถบ Data และกดเลือกปุ่ม Connections เพื่อ สร้ำ ง
Connector ระหว่ำง Ms Excel & Ms SQL

ภำพที่ 3.33 Microsoft Excel 2007
3. ระบบจะขึน้ หน้ำ Workbook Connections ต่อจำกนัน้ ให้กดปุ่ม Add เพื่อให้ขน้ึ หน้ ำ
Existing Connection และกดปุม่ Browse for more เพื่อสร้ำง Connection ทีต่ อ้ งกำร
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ภำพที่ 3.34 Workbook Connections

ภำพที่ 3.35 Existing Connnections
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4. ทำกำรเลือกรำยกำรทีช่ ่อื ว่ำ +Connect to New Data Source และกด Open

ภำพที่ 3.36 Data Source
5. เข้ำสู่หน้ำ Data Connection Wizard ให้ทำกำรเลือก Microsoft SQL Server และกด
Next
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ภำพที่ 3.37 Data Connection Wizard (Data Source)
6. ใส่ช่อื Server และ พร้อม Username & Password ของ Server แล้วกด Next

ภำพที่ 3.38 Data Connection Wizard (Database Server)
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7. ระบบจะทำกำรเชื่อมต่อกับ Server และ แสดงหน้ำ Select Database and Table

ภำพที่ 3.39 Data Connection Wizard (Database)
8. เลือก ชื่อ Database ที่ต้องกำร และเลือก View ที่เรำสร้ำงไว้ (คลิกที่ช่อื ตรง Column
name)

ภำพที่ 3.40 Data Connection Wizard (Table List)
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9. กด Next เพื่อให้ใส่ Description ตำมทีเ่ รำต้องกำร แล้วกด Finish

ภำพที่ 3.40 Data Connection Wizard (Data Connection File)
10. หลังจำกสร้ำงเสร็จ ในหน้ำ Existing Connections จะขึน้ ชื่อไฟล์ Connection ที่เรำ
สร้ำงไว้ในขันตอนก่
้
อนหน้ำนี้ ให้กดเลือกและกด Open หรือ กลับมำทีห่ น้ำ Excel เลือก
Tab Data และ กดเลือก เมนู Existing Connections เพื่อ เปิด Connection ทีส่ ร้ำงไว้

ภำพที่ 3.41 Data Option (Existing Connection)
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ภำพที่ 3.42 Existing Connection
11. พอกดเปิด Connection จะขึน้ Import Data ว่ำจะให้เรำใส่ไว้ใน Cell ไหน และกด OK
รำยงำนที่เรำสร้ำงไว้ใน Ms SQL ก็จะถูก Import มำที่ Excel โดยเรำสำมำรถปรับ
รูปแบบได้ตำมที่ต้องกำรเหมือนกำรทำ Excel ปกติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงตำรำงแบบ
Pivot Table, Pivot Chart หรือ ปรับรูปแบบตำรำงตำมกำรใช้งำน

ภำพที่ 3.43 Data Option (Import Data)
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ภำพที่ 3.44 รำยงำนจำกกำรเชื่อมต่อข้อมูลกับฐำนข้อมูล
3.3.5 สรุปผลกำรปรับปรุง
3.3.5.1 กระบวนกำรวำงแผนผลิต
หลังจำกกำรปรับเงื่อนไขกำรดำเนินงำนพบว่ำ ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรดำเนินกำรและอัพเดท
ข้อมูลบนระบบ ECONS ลดลงเหลือแค่ 1 วัน ทำให้ขอ้ มูลมีควำมถูกต้องและอัพเดทบนระบบได้
เร็วขึน้ กว่ำเงื่อนไขเดิม ประมำณ 1 วัน
กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
14
2 วัน

หลังปรับปรุง

12

1 วัน

หมำยเหตุ
ปรับเงื่อนไขกำรทำงำนเพื่อให้เวลำในกำร
อัพ เดทข้อ มูล ในระบบท ำได้ร วดเร็ว ขึ้น
และลดขันตอนกำรตรวจสิ
้
นค้ำ

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- เพิม่ หน้ำ Dashboard เพื่อให้ทำงผลิตรับทรำบรำยกำรที่ส่งมำทำงทำงวำงแผนผลิตได้
อย่ำงรวดเร็ว
ตารางที่ 3.4 สรุ ปผลกระบวนการวางแผนผลิต
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3.3.5.2 กระบวนกำรจัดซือ้
จำกกำรเก็บข้อมูลหลังจำกกำรปรับเงื่อนไขข้ำงต้นพบว่ำ ระยะเวลำเฉลีย่ ในกำรดำเนินกำรลดลง
เหลือแค่ 1 - 2 วัน ทำให้สำมำรถทำกำรจัดซื้อได้เร็วขึน้ กระกระบวนกำรเดิม 1 – 2 วัน และไม่
เกิดปญั หำกำรขำดสินค้ำหรือวัตถุดบิ จำกกำรสั ่งซือ้ ล่ำช้ำทีเ่ กิดจำกกระบวนกำรอนุมตั ิ
กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
15
3 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

15

ปรับกระบวนกำรขออนุมตั เิ พื่อลดเวลำ
กำรรออนุมตั ิ และเพิม่ เอกสำรแผน
ควำมต้องกำรวัตถุดบิ หรือวัสดุ

1-2 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
1. เปิดสิทธิ ์ให้ฝำ่ ยจัดซือ้ สำมำรถดูแผนควำมต้องกำรวัตถุดบิ หรือวัสดุของแต่ละแผนกได้
เพื่อใช้ในกำรจัดทำแผนกำรสั ่งซือ้
2. ระบบไม่มฟี งั ก์ช ั ่นกำรควบคุมเวอร์ช ั ่นของกำรแก้ไ ข PO ดัง นัน้ ควรจะปรับระบบให้
สำมำรถรองรับกำรแก้ไข PO แบบเก็บเวอร์ช ั ่นกำรแก้ไข
3. ระบบไม่รองรับกำร ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel ทำให้ผู้ใช้งำนต้องมำสร้ำงรำยงำน
บน Excel เพื่อใช้ดภู ำพรวมของกำรสั ่งซือ้ ดังนัน้ ระบบควรมีหน้ำ Operation Report ที่
สรุปงำนและข้อมูลทีต่ อ้ งกำรเพื่อลดงำนกำรสร้ำง Excel ของ User และข้อมูลจะได้มำ
จำกส่วนกลำง
4. ระบบไม่รองรับกำรอนุมตั เิ อกสำรบนระบบ ดังนัค้ วรจะปรับให้ระบบสำมำรถทำกำรไหล
ของเอกสำรจะทำให้ลดกระดำษและระยะเวลำกำรอนุมตั ไิ ด้
5. ผู้ดูแลระบบควรจะเปิ ดสิท ธิ ์ให้ทำงจัดซื้อสำมำรถดูห น้ำสินค้ำที่ร บั เข้ำและค้ำงรับได้
เพรำะปจั จุบนั ต้องรอทำงคลังแจ้งมำทำงเอกสำร
6. ในระบบ ECON มีแสดงใบประเมินผูข้ ำยแต่ไม่มรี ำยงำนเชิงบริหำรทีจ่ ะช่วยให้สำมำรถ
วิเครำะห์ หรือประเมินคุณภำพผู้ขำยได้ ซึ่งปจั จุบนั ผู้ใช้งำนจะต้องเรียกดูทลี ะรำยกำร
แล้วสรุปเป็นตำรำง ใช้เวลำ 2 ชม ในกำรกรอกข้อมูลข้อมูลผูข้ ำย ประมำณ 150 รำย ใส่
ใน Excel ดังนัน้ จำกกำรเก็บข้อมูล พบว่ำ ผูใ้ ช้งำนมีควำมต้องกำรเห็นรำยงำนบนระบบ
ดังนี้ รำยงำนประเมินผูข้ ำยทุกรำย ณ สิน้ เดือน และรำยงำนประเมินผู้ขำยแต่ละรำย ณ
สิน้ ปี
ตารางที่ 3.5 สรุ ปผลกระบวนการจัดซื้อ
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3.3.5.3 กระบวนกำรขำย
จำกกำรเก็บข้อมูลหลัง จำกกำรปรับเงื่อนไขข้ำงต้นโดยกำรสัมภำษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง พบว่ำ กำร
กำหนดให้ระบุ Due Date กำรผลิตและอัพเดทข้อมูลให้ฝำ่ ยขำย ทำให้ฝำ่ ยขำยและฝำ่ ยวำงแผน
ผลิต สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนได้มปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ โดยเทียบจำกจำนวนครัง้ ทีไ่ ม่สำมำรถ
ส่งสินค้ำได้ครบและทันเวลำทีท่ ำงฝำ่ ยขำยให้ขอ้ มูลโดยเบื้องต้น พบว่ำแทบจะไม่มปี ญั หำเรื่อง
กำรผิดกำหนดลูกค้ำ เพรำะมีกำรประสำนงำนกับทำงลูกค้ำในกำรขอเลื่อนกำหนดส่งสินค้ำก่อน
ถึงกำหนดส่งล่วงหน้ำประมำณ 3-5 วัน
กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
19
3 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

19

เพิม่ เอกสำรรำยงำน Due Date กำร
ผลิตสินค้ำเสร็จ

3 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- ปรับให้ระบบ ECON มีช่องให้ลง Due Date กำรส่งสินค้ำ ของผูผ้ ลิต เทียบกับ Due
กำรส่งสินค้ำทีล่ กู ค้ำกำหนด
- ตรวจสอบ ระบบ ECON และ Server ว่ำมีทรัพยำกรทีเ่ พียงพอต่อกำรใช้งำนระบบ
ECONS เนื่องจำกมีปญั หำเรื่องค้ำง (รับแจ้งจำกทังทำงขำยและจั
้
ดซือ้ ) ทำให้เสียเวลำ
ในกำรทำงำน จึงนำออกมำติดตำมใน Excel บำงครัง้
- กำหนดให้ทำงฝำ่ ยขำยให้ขอ้ มูลยอดขำยกับทำงวำงแผน เพื่อให้ฝำ่ ยวำงแผนสำมำรถ
พยำกำรณ์แผนกำรผลิตได้
ตารางที่ 3.6 สรุ ปผลกระบวนการขาย
3.3.5.4 กระบวนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูป
จำกกำรเก็บข้อมูลหลังจำกกำรปรับเงื่อนไขข้ำงต้นโดยกำรสัมภำษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง พบว่ำ หลังจำก
กำรกระบวนกำรข้ำงต้น ท ำให้ไม่มจี ำนวนกระป๋องที่ต้องรอโดยไม่มฝี ำในทำงคลัง เพิม่ ควำม
ถูกต้องและน่ำเชื่อถือของข้อมูลสต๊อคสินค้ำสำเร็จรูปในระบบ และทำให้ทำงฝ่ำยวำงแผนผลิต
สำมำรถควบคุมให้กำรผลิตกระป๋องและฝำมีควำมสมดุลกันได้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้
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กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
6
1 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

6

ปรับกระบวนกำรคืนกระป๋อง

1 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- ผูใ้ ช้งำนควรระวังเรื่องกำรบันทึกข้อมูล เนื่องจำกพบว่ำมีกำรบันทึกตัวเลขกำรรับ
สินค้ำเข้ำคลังผิดพลำด
ตารางที่ 3.7 สรุ ปผลกระบวนการรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำสำเร็จรูป
กระบวนกำร
SKU:
ZBWCC007-301-01 กระป๋อง
Goof Off 4 Oz
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือใน
ระบบ ณ สิน้
เดือนสิงหำคม

ยอดคงเหลือ
ในสต๊อกกำร์ด
ณ สิน้ เดือน
สิงหำคม

-160,766 ใบ

0 ใบ

ยอดคงเหลือใน ยอดคงเหลือ
ระบบณ สิน้ เดือน ในสต๊อกกำร์ด
กันยำยน
ณ สิน้ เดือน
กันยำยน

55,000 ใบ

55,000 ใบ

ตารางที่ 3.8 การเปรี ยบเทียบข้อมูลในกระบวนการคลังสินค้ำสำเร็จรูป
3.3.5.5 กระบวนกำรคลังวัตถุดบิ
3.3.5.5.1 กระบวนกำรรับวัตถุดบิ เข้ำคลังวัตถุดบิ
จำกกำรเก็บ ข้อ มูลหลัง จำกกำรปรับเงื่อ นไขข้ำ งต้น โดยกำรสัม ภำษณ์ ผู้เ กี่ย วข้อ ง พบว่ำ
เจ้ำหน้ำทีม่ เี วลำในกำรกรอกข้อมูลเข้ำระบบเร็วขึน้ 2 วัน เมื่อเทียบกับกระบวนกำรก่อนปรับปรุง
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กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
12
3 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

12

ปรับลำดับกระบวนกำร โดยมีกำรเตรียม
เอกสำรล่วงหน้ำเพื่อลดกำรโหลดงำน
ในช่วงรับของ และเพิม่ เอกสำรสำเนำ
PO จำกฝำ่ ยจัดหำวัตถุดบิ

1 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- ปรับให้ระบบมีหน้ำสรุปรำยงำนแบบภำพรวม เพื่อลดงำนของผูใ้ ช้งำนทีจ่ ะต้องนำข้อมูล
ในระบบมำสรุปใน Excel
ั
- กำหนดให้บริษทั ควรจะมี IT Support ในกำรแก้ไขปญหำและให้
คำปรึกษำแก่ผใู้ ช้งำน
เบือ้ งต้นได้
ตารางที่ 3.9 สรุ ปผลกระบวนการรับวัตถุดบิ เข้ำคลังวัตถุดบิ
3.3.5.5.2 กระบวนกำรเบิกวัตถุดบิ จำกคลังวัตถุดบิ
จำกกำรเก็บ ข้อ มูลหลัง จำกกำรปรับเงื่อ นไขข้ำ งต้น โดยกำรสัม ภำษณ์ ผู้เ กี่ย วข้อ ง พบว่ำ
เจ้ำหน้ำทีม่ เี วลำในกำรใส่ขอ้ มูลเข้ำระบบตำมรอบเวลำ และไม่พบกำรหำยของวัตถุดบิ จำกกำรที่
ผูเ้ บิกทำกำรขนวัตถุดบิ โดยไม่มใี บเบิก
กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
9
1 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

9

ปรับเงื่อนไขกำรเบิกวัตถุดบิ

1 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- ปรับเรื่องระบบไม่ตอบสนองกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ โปรแกรมค้ำง เรียกดู
ข้อมูลได้ชำ้
- ไม่มหี น้ำสรุปงำนกำรรับสินค้ำเข้ำออกแบบภำพรวมให้ผใู้ ช้งำน ทำให้ผใู้ ช้งำนต้องเอำ
มำสรุปเป็น Excel อีกครัง้
- รำยงำนทีม่ อี ยูไ่ ม่สำมำรถทำกำรดึงข้อมูลให้อยูใ่ นรูป Excel ได้
ตารางที่ 3.10 สรุ ปผลกระบวนการเบิกวัตถุดบิ เข้ำคลังวัตถุดบิ
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กระบวนกำร
ยอดคงเหลือ
SKU:W001PNN01 ในระบบ ณ
เหล็กวิลำสไม่อำบ สิน้ เดือน
สิงหำคม
ก่อนปรับปรุง
-1,656 กก
หลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
ในสต๊อกกำร์ด
ณ สิน้ เดือน
สิงหำคม
0 กก

ยอดคงเหลือใน
ระบบ ณ สิน้
เดือนกันยำยน

ยอดคงเหลือในส
ต๊อกกำร์ด ณ สิน้
เดือนกันยำยน

257 กก

257 กก

ตารางที่ 3.11 การเปรี ยบเทียบข้อมูลในกระบวนกำรคลังวัตถุดบิ
3.3.5.6 กระบวนกำรคลังอะไหล่
จำกกำรเก็บข้อมูลหลังจำกกำรปรับเงื่อนไขข้ำงต้นโดยกำรสัมภำษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง พบว่ำ หลังจำก
กำรปรับสูตรกำรคำนวน ทำให้จำนวนชิน้ งำนระหว่ำงทำงคลังและฝ่ำยผลิตใกล้เคียงกันมำกขึน้
และเมื่อกำรกำรบันทึกกำรรับจ่ำยตำมจริง โดยไม่มกี ำรแก้ไขน้ำหนัก ทำให้ขอ้ มูลที่จะเข้ำระบบมี
ควำมน่ำเชื่อถือมำกขึน้
กระบวนกำร
ก่อนปรับปรุง

จำนวนขันตอน
้
จำนวนเวลำ
9
1 วัน

หมำยเหตุ

หลังปรับปรุง

9

ปรับเงื่อนไขกำรแก้ไขข้อมูลและกำร
แปลงหน่วย

1 วัน

ข้อเสนอแนะสำหรับระบบและกำรทำงำน
- ปรับระบบให้สำมำรถรองรับกำรแปลงหน่วยของชิน้ งำนได้
- ปรับให้ระบบสำมำรถเสนอแนะให้เบิกสินค้ำแบบ FIFO
ตารางที่ 3.12 สรุ ปผลกระบวนการคลังอะไหล่
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กระบวนกำร
SKU: CPRWB0320-0850-0860
ไหล่กน้ ร่อง 998
วิลำศ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ยอดคงเหลือใน ยอดคงเหลือ
ระบบ ณ สิน้
ในสต๊อกกำร์ด
เดือนสิงหำคม ณ สิน้ เดือน
สิงหำคม
-2,195.50 กก

ยอดคงเหลือใน ยอดคงเหลือในส
ระบบณ สิน้
ต๊อกกำร์ด ณ
เดือนกันยำยน สิน้ เดือน
กันยำยน

0 กก
1650 กก

1597.50 กก

ตารางที่ 3.13 การเปรี ยบเทียบข้อมูลในกระบวนกำรคลังอะไหล่
3.3.5.7 สรุปกระบวนกำรในระบบ ERP ขององค์กร
ทัง้ นี้ จ ำกกำรด ำเนิ น กำรศึกษำกระบวนกำรและแก้ไ ขปรับปรุ ง เงื่อ นไขกำรท ำงำน รวมทัง้
ข้อเสนอนแนะกำรปรับปรุ งระบบ ECONS และหำระบบภำยนอกมำเสริมกำรใช้ง ำนระบบ
ECONS เพื่อให้ขอ้ มูลมีควำมน่ำเชื่อถือ และถูกต้องมำกขึน้ ผู้ศกึ ษำได้ทำกำรสรุปกระบวนกำร
ทำงำนของระบบ ERP หลังกำรปรับปรุงดังภำพที่ 3.45 และ 3.46
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ภำพที่ 3.45 ระบบกำรทำงำนของ ERP หลังกำรปรับปรุง
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ภำพที่ 3.46 ระบบกำรทำงำนของ ERP หลังกำรปรับปรุง (ต่อ)
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บทที่ 4
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จำกกำรศึกษำปญั หำของควำมไม่ถูกต้องของข้อมูลมี 2 ประเด็นคือ 1) กำรไม่อพั เดทข้อมูลให้
ตรงเวลำและบันทึกข้อมูลผิดพลำด 2) กระบวนกำรทำงำนและเงื่อนไขกำรทำงำนทำให้กำร
ทำงำนผิดพลำด ล่ำช้ำและไม่เกิดประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ำรแก้ไขปญั หำ คือ
1. ปรับเปลีย่ นวิธกี ำรทำงำนของพนักงำน ซึง่ สำมำรถทำให้พนักงำนสำมำรถอัพเดทข้อมูล
ได้เร็วขึน้ 1-2 วัน และลดขันตอนกำรท
้
ำงำนทีไ่ ม่จำเป็น ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำ
2. เก็บควำมต้องกำรที่จำเป็นที่ต้องใช้ในกำรปรับปรุงระบบ ERP และ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
Application ทีเ่ หมำะสมกับกำรนำมำปรับใช้ร่วมกับระบบ ERP ให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนได้มำกขึน้
หลัง จำกกำรปรับปรุง กระบวนกำรทัง้ หมดแล้ว พบว่ำ ผู้ใ ช้ง ำนที่เกี่ยวข้องกับระบบ ECONS
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยสังเกตได้จำกควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรเพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบ จำกเดิมทีต่ อ้ งใช้เวลำเกิน 1 วัน แต่ปจั จุบนั ทุกหน่ วยงำน โดยเฉพำะทำง
หน่วยงำนคลังสำมำรถส่งเอกสำรให้แผนกจัดหำวัตถุดบิ และบันทึกข้อมู ลเข้ำระบบได้ภำยใน 1
วัน และผู้ใช้งำนมีควำมมั ่นใจในข้อมูลเพิม่ ขึน้ จำกเดิม 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 90 เปอร์เซ็น เมื่อ
เทียบกับก่อนกำรปรับปรุงกระบวนกำร
4.2 ข้อจำกัดของกำรศึกษำ
กำรศึกษำครัง้ นี้มขี อ้ จำกัดเกี่ยวกับข้อมูลบำงอย่ำงที่จำเป็นจะต้องสมมุตขิ ้นึ มำ เพื่อใช้ใ นกำร
วิเครำะห์ให้เกิดควำมเหมำะสมเพียงเท่ำนัน้ เพรำะเนื่องจำกข้อมูลของบริษทั นัน้ มีควำม สำคัญ
ต่อกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจเป็นอย่ำงมำก จึงไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลที่แท้จริงได้ และข้อจำกัดอีก
อย่ำงหนึ่ง ได้แก่ ควำมไม่แน่ นอนของข้อมูลในกระบวนกำรเดิม เนื่องจำกข้อมูลในระบบไม่
สำมำรถนำมำใช้ได้ เพรำะไม่ถูกต้อง ทำให้เป็นอุปสรรคในกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
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4.3 ข้อเสนอแนะ
1. ผูศ้ กึ ษำเห็นว่ำเมื่อผูใ้ ช้งำนสำมำรถใช้งำนระบบ ECONS ได้ครบและชำนำญ ควรจะมี
กำรปรับ ระบบ ERP ให้ ส อดคล้อ งกับ กระบวนกำรทำงธุ ร กิจ และเงื่อ นไขของ
อุตสำหกรรม หรือ เปลีย่ นระบบ ERP ทีม่ ฟี งั ก์ช ั ่นทีร่ องรับกำรทำงำนของบริษทั ได้อย่ำง
เหมำะสม
2. บริษทั ฯ ควรจะมีแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ มีเจ้ำหน้ำที่ไอทีท่ดี ูแลระบบอย่ำง
ั หำเบื้องต้น ของระบบได้ รวมทัง้
น้ อย 1 ท่ำน เพื่อช่วยประสำนงำนและแก้ไ ขป ญ
วำงแผนกำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้องค์กรเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
กำรใช้งำนทำงไอทีในองค์กรได้
3. หำกไม่มกี ำรเปลีย่ นระบบ ERP ก็สำมำรถ พัฒนำ Application มำรองรับงำนในส่วนที่
ระบบ ECONS ไม่ ส ำมำรถท ำได้ รวมถึง กำรน ำระบบวิเครำะห์ข้อ มูล ที่เรียกว่ำ
"Business Intelligence" มำใช้ร่วมกับระบบ CONS โดย BI เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำง ๆ ทำงด้ำนธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยใน
กำรตอบคำถำมหรือช่วยกำรตัดสินใจของผู้บริหำรโดยอำศัยข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ ไม่ว่ำ
จะเป็น ข้อมูลในรูปของ Excel, Textfile หรือ ข้อมูลที่มีกำรเก็บไว้ในฐำนข้อมูลหรื อ
Database ของ องค์กรนัน้ ๆ โดยระบบ BI ทีท่ ำงผูศ้ กึ ษำเสนอให้นำมำใช้งำนคือ ระบบ
BI ของ Pentaho ที่เป็น ระบบ Open Source และมีฟงั ก์ช ั ่นที่สำมำรถรองรับกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลได้หลำยรูปแบบ Pentaho ซึง่ มีฟงั ก์ช ั ่นกำรใช้งำนต่ำงครบครัน ไม่ว่ำจะ
เป็น Data Integration, Reporting, Ad-hoc Query, Analysis, Dashboard หรือแม้แต่
Data Mining ดังนัน้ Pentaho จึงเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกทีค่ มุ้ ค่ำในกำรเลือกเพื่อมำพัฒนำ
ระบบ DWH&BI Pentaho รวบรวมโปรแกรมต่ำงๆทำงด้ำน BI เข้ำด้วยกันเพื่อทำงำน
ร่วมกันเป็น Solution ทำงด้ำน BI
4. ผูศ้ กึ ษำเห็นว่ำเพื่อลดปญั กำเกีย่ วกับกำรทำงำน ควรจะกำรนำ Barcode มำใช้กบั สินค้ำ
เพื่อป้องกันกำรสูญหำยและเพิม่ ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
5. ยกเลิกกกำรใช้งำนระบบ ERP บ้ำนเชียง เพื่อให้ขอ้ มูลหลักทัง้ หมดอยูบ่ นระบบเดียวกัน
และลดควำมเสี่ยงในควำมผิดพลำดของกำรบันทึกข้อมูล และไม่ต้องเพิม่ ภำระงำนใน
กำรดูแลสองระบบ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายงานบัญชีสรุปยอดสิ นค้าคงเหลือ

ประวัติผศู้ ึกษา
นางสาวชลิตา วัฒนะชัยโชติกร เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2530 สถานที่เกิดจังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ส าเร็จ การศึกษาปริญ ญาตรี วิท ยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการ
เทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี การศึกษา 2551 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ปริญ ญาวิศ วกรรมศาสตร์ม หาบัณ ฑิต สาขาวิช าการจัด การวิศ วกรรม บัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ปจั จุบนั ทางานที่ บริษทั โทรี
เซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จากัด ตาแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบ ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปจั จุบนั

