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บทคัดย่อ
โครงการศึกษาด้วยตนเองฉบับนี้ไ ด้ศกึ ษาถึงปญั หาดังกล่าวในบริษทั ABC จากัด (นาม
สมมติ) เป็นกรณีศกึ ษา โดยบริษทั ABC จากัดดาเนินธุรกิจในด้านการผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
โลหะ ตามความต้องการของลูกค้า โดยรูปแบบการผลิตสินค้าตามอุปสงค์ลูกค้า (Make to Order)
ซึ่ง ต้องการระบบการดาเนิ น งานและระบบสารสนเทศที่มีประสิท ธิภาพมารองรับ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย คือ สินค้าส่งถึงลูกค้าได้อย่างทันเวลาและครบถ้วน ซึ่งในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารน า
ระบบ ERP ระบบหนึ่งมาใช้สนับสนุนกระบวนการทางานและสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลสินค้า
ในองค์กร เพื่อให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องแม่นยามากขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และลดความสูญ เสีย ที่ไ ม่ จ าเป็ น ได้ ซึ่ง การศึก ษานี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาและวิเ คราะห์
กระบวนการทางานสาหรับปรับปรุงระบบการดาเนิ นงานและเพิม่ ประสิท ธิภาพการใช้ง านระบบ
ERP ในองค์กร โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทางานให้สามารถสร้างวิธกี าร
ดาเนิ นงานที่สนับสนุ นให้ร ะบบ ERP สามารถมีข้อมูลที่ทนั สมัย และมีความถูกต้องแม่นยาของ
ข้อมูล ไปพร้อมกับลดเวลา หรือ งานที่ไม่จาเป็นในระบบการดาเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงสร้าง
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เครื่องมือให้กบั ทางผู้บริหารในการติดตามตรวจสอบภาพรวมของข้อมูลได้ จากการศึกษาพบว่า
สาเหตุทท่ี าให้เกิดความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยา และ ไม่ทนั สมัยของข้อมูลที่ส่งผลให้ระบบ ERP ไม่
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดปญั หากับหน่ วยงานต่างๆที่จะต้องใช้ขอ้ มูล อาทิ ฝ่าย
คลัง ฝา่ ยวางแผน ฝา่ ยผลิต ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขาย เกิดจากกระบวนการทางานที่ยงั ไม่เหมาะสม
อีกทัง้ มีระบบการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน และระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ไม่ได้ถูกปรับให้
สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน ทาให้ระบบงานมี
ความต่อเนื่องและสามารถใช้ระบบ ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน้ มีส่วนทาให้ขอ้ มูลที่เข้า
ระบบเร็ว ขึ้น 1-3 วัน และข้อ มูล มีความถูก ต้องแม่ น ย ามากขึ้น ประมาณ 90 % เมื่อ เทีย บกับ
กระบวนการก่อนการศึกษาและปรับปรุง ซึง่ จะช่วยทาให้การวางแผนผลิต และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องไปวางแผนของแต่ละแผนกได้รวดเร็วขึน้ และลดปญั หาการดาเนินงาน
ทาให้สามารถส่งสินค้าให้ลกู ค้าได้ทนั ตามกาหนดและครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ศกึ ษาได้รวบรวมข้อมูล
สาคัญทีส่ ามารถใช้ในการปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และ
สอดคล้องกับธุรกิจได้มากขึน้ ในการศึกษาครัง้ นี้
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กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รบั ความกรุณา
อย่างสูง จากคาแนะน าของอาจารย์ห ลายๆท่ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
กาญจนา กาญจนสุนทร ซึง่ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน สาหรับการให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือใน
การจัดทาโครงการฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคุณ พ่อคุณแม่และครอบครัว ที่คอยเป็น ห่วง ตลอดจนสนับสนุ น และให้
กาลังใจในการเรียนและการทางานอยูเ่ สมอ
ขอขอบคุณเพื่อนๆทีเ่ ป็นกาลังใจให้กนั และกันเสมอมา

4

1. ความสาคัญของปัญหา
บริษทั ABC จากัด พบว่าข้อมูลในระบบ ERP ทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ไม่ถูกต้อง ไม่อพั เดท ไม่
ครบถ้วน และไม่น่าเชื่อถือ ซึง่ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆทีจ่ ะต้องใช้ขอ้ มูลวัตถุดบิ อะไหล่ และสินค้า
ไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแผนกอันเนื่องมากจากการรับทราบ
ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึง่ ผลกระทบทีร่ า้ ยแรงทีส่ ุดคือไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนั ตามกาหนด ทาให้ไม่
สามารถส่งสินค้าให้ลกู ค้าได้ครบจานวนและไม่ทนั เวลา นอกจากนี้ความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ไม่
อัพเดทของข้อมูลยังส่งผลต่อการสูญเสียวัตถุดบิ และสินค้าระหว่างผลิต และเพิม่ ต้นทุ นการผลิต
อย่างไม่สามารถระบุจานวนได้ โดยสามารถสรุปปญั หาในภาพรวมขององค์กรได้ดงั นี้
1. ข้อมูลสินค้า อะไหล่ และวัตถุดบิ ในระบบ ERP ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับหน้างานจริง
ส่งผลให้ไม่ส ามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ทัง้ ในส่วนของระบบ ERP และส่วนของผู้ใช้งาน
ข้อมูล อาทิ ไม่สามารถใช้ฟงั ก์ช ั ่นการรัน MRP ในระบบได้ และ ไม่สามารถสร้างแผนการสั ่งซื้อได้
เป็นต้น
2. พนักงานมีการบันทึกข้อมูลการรับจ่ายในระบบล่าช้า 1-3 วัน ทาให้ขอ้ มูลในระบบไม่
อัพเดท และไม่น่าเชื่อถือ
3. วัตถุดบิ อะไหล่และ สินค้าไม่ถูกนามาใช้ง านจนเกิดความเสียหาย และไม่ส ามารถ
ควบคุมจานวนสต๊อคทีเ่ หมาะสมได้ อาทิ ข้อมูลในระบบ ERP ขึน้ ว่าไม่มเี หล็กในสต๊อค แต่ในคลังมี
สินค้านี้อยู่ จึงมีการสั ่งซือ้ เพิม่ ส่วนเหล็กของเดิมก็ถูกเก็บไว้จนขึน้ สนิมจนไม่ สามารถนามาใช้งานได้
4. ความล่าช้าในการผลิต และ ความล่าช้าในการส่งงานระหว่างแผนกกับซัพพลายเออร์
ทีม่ ารับงานต่อ เพราะสั ่งซือ้ วัตถุดบิ และอะไหล่ไม่ทนั
5. ข้อมูลบางส่วนงานยังถูกบันทึกโดยการใช้ Excel ทาให้ขอ้ มูลไม่มอี ยู่บนระบบ อาทิ
ใบกากับสินค้าของฝา่ ยคลังสินค้า ใบเสนอราคาของฝา่ ยขาย เป็นต้น
6. ผูใ้ ช้งานบางท่าน ไม่สามารถเรียกดูขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากไม่ได้รบั สิทธิ ์ในการ
เรียดดูขอ้ มูลบนระบบ ทาให้ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูบ้ นั ทึกกับผูใ้ ช้งานข้อมูล เช่น ฝา่ ยขาย
ไม่สามารถเห็นข้อมูลสถานะการผลิตของสินค้าที่สร้างโดยฝา่ ยวางแผนผลิตได้
7. ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ไิ ม่มรี ายงานบนระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อการปรับปรุ ง กระบวนการท างานให้มีมาตรฐานและมีความสอดคล้องกับระบบ
ECONS (ระบบ ERP ของบรษัทฯ)
2. เพื่อนาเสนอแนวทางในการเพิม่ ความถูกต้อง ความน่ าเชื่อถือ และความทันเวลาของ
ข้อมูลในระบบ
3. ขอบเขตของการศึกษา
ข้อมูลการศึก ษาในครัง้ นี้ จ ะเป็ น แบบการศึกษากระบวนการและระบบการด าเนิ น งาน
ภาพรวมของ บริษ ัท ABC จากัด ร่ วมกับภาพรวมของระบบ ERP ที่องค์กรใช้อยู่ ของแต่ล ะ
หน่วยงานอันได้แก่ หน่วยงานขาย หน่วยงานคลัง หน่วยงานวางแผนผลิตและผลิต หน่วยงานจัดซือ้
ั หาด้า นกระบวนการและข้อมูล ที่ไ ม่ ม ีป ระสิท ธิภาพขององค์กร โดย
เพื่อ มุ่ ง เน้ น การแก้ไ ขป ญ
การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แปลผล และเขียนรายงาน ซึ่ง
ใช้เวลาทาการศึกษาตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื หัวหน้างานและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพิม่ ความถูกต้องและน่ าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานข้อมูลสามารถรับรู้
ข้อมูลจริงเพื่อไปวางแผนได้ถูกต้อง
2. พนักงานสามารถอัพเดทข้อมูลในระบบได้เร็วขึน้ จากเดิมทีต่ อ้ งใช้เวลา 1-3 วัน ให้เป็น
ภายใน 1 วัน เพื่อให้ผใู้ ช้งานข้อมูลสามารถรับรูข้ อ้ มูลทีต่ รงกันเพื่อไปวางแผนได้ถูกต้อง
3. สร้างแนวทางและข้อแนะน าในการปรับปรุงระบบ ERP ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ
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5. แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิ จ (Business Process Reengineering; BPR)
Business Process Reengineering หรือที่เรียกย่อๆว่า BPR คือ การปรับรื้อระบบ
กระบวนการทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางานใหม่ หรือ ปรับปรุงการ
ทางานเดิมให้เหมาะสมกับภาพรวมขององค์กร โดยมีหลักสาคัญ 7 ประการดังนี้
1. เน้ น ที่ผ ลลัพธ์ การท า Reengineering ให้ความสนใจที่เป้าหมาย (objective- or
outcome-oriented) มากกว่าตัวงาน (tasks)
2. หน่วยงานเบ็ดเสร็จ คือแนวความคิดที่ให้ผู้ท่ตี ้องการผลของกระบวนงานเป็นผู้ดาเนิน
กระบวนงานเอง นั ่นคือ หน่วยงานสามารถมีบทบาทและหน้าทีไ่ ด้มากกว่าหนึ่งบทบาท
3. รวมข้อมูล คือการผนวกรวมการผลิตและการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานเดียวกัน
4. กระจายทรัพยากร ทรัพยากรขององค์กรควรมีการกระจายเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวและ
ความสะดวกในการใช้งานแต่ตอ้ งสามารถบริหารจัดการได้จากจุดเดียว
5. ทางานอย่างคู่ขนาน คือ แนวความคิดให้องค์กรท าการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทาอย่าง
คู่ขนานกันในขณะทีม่ นั กาลังดาเนินการอยูแ่ ทนทีจ่ ะทาเป็นลาดับ
6. ลดลาดับการสั ่งการ คือ การท าระดับการบริห ารให้แบนเรียบขึน้ และให้อานาจการ
ตัดสินใจในจุดทีเ่ กิดกระบวนการทางานเพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถตัดสินใจในงานทีท่ าด้วยตนเอง
7. ดึงข้อมูลจากแหล่ง ต้น ทาง เพื่อเป็น การลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลจึง ควรถูก
รวบรวมแค่ครัง้ เดียวและจากแหล่งกาเนิดข้อมูลเอง แล้วค่อยแชร์ผ่านทางระบบไอที
แนวคิ ดการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบกระบวนการทางานใหม่และการสร้างความมีเอกภาพของข้อมูล โดยการนา
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ง าน จะไม่เกิดประโยชน์ ถ้าขาดการวิเคราะห์ เพี่อออกแบบ
กระบวนการ ทางาน ใหม่ หรือการท ารีเอ็นจิเนีย (Reengineering) องค์กร โดยกระบวนการนี้ มี
วัตถุประสงค์สาคัญคือ การลดขันตอนการท
้
างานทีไ่ ม่จาเป็น การเพิม่ คุณภาพและการให้บริการใหม่
ๆ โดยคานึงถึงการนาระบบไอทีเข้ามาช่วยเพื่อการลดต้นทุนและการเพิม่ รายได้ เป็นโอกาสในการ
ปรับกระบวนการทางาน ทัง้ นี้ การพื้นฐานในการบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศในองค์กร
จะต้องคานึงถึง เอกภาพของข้อมูล ไม่วา่ จะเป็นเรื่อง ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบคลังข้อมูล
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(data warehouse) ระบบมาตรฐานการแลกเปลีย่ นข้อมูล (data exchange standard) สิทธิของการ
บริหารข้อมูล (management rights of data) เป็นต้น เพราะจะช่วยให้ขอ้ มูลสามารถไหลในระบบได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกระบวนการทางาน
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)
การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็ น ระบบ
สารสนเทศขององค์กรที่สามารถบูรณาการรวมงานหลักต่างๆ ในบริษทั ทัง้ หมด ได้แก่ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่ส มั พันธ์กนั และ
สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นปจั จุบนั (real time) เพื่อให้สามารถรับรูข้ อ้ มูลหรือสภาพของกิจกรรม
ต่างๆ ที่กาลังดาเนิ นอยู่อย่างรวดเร็วและสามารถตัดสิน ใจด้านการบริห ารอย่างทัน ท่วงที ดังนัน้
ระบบ ERP จึงเป็นเครื่องมือทีน่ ามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปญั หาที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร อีก
ทัง้ ยัง ช่ ว ยให้ส ามารถวางแผนการลงทุ น และบริห ารทรัพ ยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ERP จะช่วยทาให้การเชื่อมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และ
การขายทาได้อย่างราบรื่น และทาให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด
ระบบ ECONS
ระบบงาน ECONS เป็นระบบงานทีอ่ อกแบบขึน้ มาจากแนวคิดของระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการ
ธุรกิจได้แก่ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการกระจายสินค้า และการจัดการด้านการผลิต
หมาะกับทุ กประเภทกิจ การไม่ว่าจะเป็ น ธุร กิจ การบริการ, การจัดจาหน่ ายสินค้า และโรงงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ร ะบบงาน ECONS ท าให้เพิม่ ประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานผู้ปฏิบตั งิ าน และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็ น
ระบบ ซึง่ ระบบนี้เป็นระบบ Client/Server ทาให้เราสามารถ Share การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
และข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนในการติดตัง้ ระบบ สามารถรองรับปริมาณข้อมูล
และ Transaction ปริมาณมากได้อย่างไม่มปี ญั หา สามารถใช้งานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
ได้หลายระบบเช่น Ms SQL Server, Oracle
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6. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเก็บข้อมูลภาพรวมเบือ้ งต้น
รวมทัง้ ขอเอกสารเกีย่ วกับองค์กร และกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเข้าประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยเกณฑ์การคัดเลือก จะเป็นการคัด เลือก
จากหน่วยงานต่างๆตามขอบเขตการศึกษา
2. ประสานงานทางผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ชีแ้ จงเกีย่ วกับจุดประสงค์ของการศึกษา
และอธิบ ายวิธีการเขีย นผัง กระบวนการทางธุ ร กิจ โดยมีการจัดท า Workshop การเขียนผัง
กระบวนการทางธุร กิจ โดยให้แต่ละฝ่ายเขียนกระบวนการทางานในปจั จุบนั (As Is Process)
รวมทัง้ ขอเอกสารการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สัม ภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่างและผู้บริห าร พร้อมกับส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อยืน ยัน
กระบวนการและเชื่อมความสัมพันธ์ของกระบวนการทัง้ ในส่วนของกระบวนการทางานและระบบ
ERP อีกทัง้ ศึกษาตัวอย่างการใช้งานระบบ ECONS เบือ้ งต้นกับผูใ้ ช้งาน และจัดทาผังกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) ในปจั จุบนั
4. จัดให้มกี ารอภิปรายเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ั หาในการดาเนิน งานและข้อจ ากัดของระบบ รวมถึง ความ
หัวหน้ างานที่เกียวข้อง เกี่ยวกับปญ
ต้องการทีค่ วรจะมีในระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์หาปญั หาในแต่ละกลุ่ม และวางกระบวนการทางาน
ใหม่ (To be Process)
5. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Brain Storming) โดยการนาปญั หาของแต่ละกลุ่มมา
เรียบเรียงและหาแนวทางแก้ไ ขร่ วมกัน ซึ่ง ผู้ศึกษาได้จดั ท าผัง กระบวนการทางธุร กิจหลัง การ
ปรับปรุง (To be Process) และนาเสนอให้แก่ผเู้ ข้าร่วมการประชุม
6. ผูศ้ กึ ษาทาการวิเคราะห์ความสามารถของระบบ ECONS เทียบกับความต้องการของ
กระบวนการท างานเพื่อ หาแนวทางปรับปรุ ง ให้ร ะบบสามารถรองรับ ความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ List ประเมินระบบ ERP
(TOR) เพื่อหาความต้องการทีร่ ะบบยังไม่สามารถรองรับได้ (GAP Analysis)
7. ผูศ้ กึ ษานาความต้องการที่ ERP ไม่สามารถสนับสนุ นการทางานได้ มาออกแบบหน้า
Interface และการไหลของข้อมูลเบื้องต้นของแอปพลิเคชั ่นที่ผู้ศึกษาเห็นว่าจะสามารถช่วยให้การ
ทางานสะดวกรวดเร็ว และลดความผิดพลาดของคนใช้งาน รวมถึงชี้แจงวิธกี ารดึงข้อมูลจากระบบ
ECONS มาทารายงานบน Excel และจัดทาข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงระบบ หรือ แนะนาระบบ
ภายนอกมาเชื่อมต่อเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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7. ผลการดาเนิ นงาน
จากการศึกษาพบว่า บริษทั ABC จากัด ได้มกี ารนาระบบ ERP ชื่อ ECONS มาใช้ในการ
ดาเนินงานหลักขององค์กร พร้อมกับมีการใช้ระบบ ERP บ้านเชียง ร่วมกับระบบ ECONS เฉพาะ
ในส่วนงานบัญชีตามรูปกระบวนการทางานของระบบ ERP ปจั จุบนั

กระบวนการทางานของ ระบบ ERP ปจั จุบนั

กระบวนการทางานของ ระบบ ERP ปจั จุบนั (ต่อ)
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ซึง่ จากกระบวนการข้างต้นผู้ศกึ ษาได้ทาการสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมปญั หาขององค์กรและ
สาเหตุดงั นี้
1. การบันทึกข้อมูลการรับสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าล่าช้า ทาให้ขอ้ มูลในระบบไม่อพั เดท โดย
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอัพเดทข้อมูลของผูใ้ ช้งานอยูท่ ป่ี ระมาณ 2-3 วัน
2. ขันตอนการท
้
างานบางขันตอน
้
พนักงานทาโดยคียข์ อ้ มูลเข้า Excel ก่อนแล้วค่อยนามาคีย์
เข้าระบบ ทาให้เกิดความล่าช้าและคียข์ อ้ มูลเข้าระบบผิดพลาด ดังจะเห็นได้จากมีการคีย์
ข้อมูลการตัดจ่ายผิด เพราะคียข์ อ้ มูลสินค้าไม่ถูกต้อง การต้องสร้างใบกากับสินค้าและรันล๊อ
ตสินค้าโดยใช้ Excel เป็นต้น
3. ระบบไม่ ม ีห น้ า รายงานที่เ ป็ น มิตรกับ ผู้ใ ช้ง าน หรือ รายงานที่มีอ ยู่ไ ม่ เ พียงพอต่ อ การ
สนับสนุนการทางานเชิงบริหารและปฏิบตั กิ าร ทาให้ผู้ใช้งานต้องทางานซ้าซ้อนในการนา
ข้อมูลมาสรุปไว้ใน Excel เพื่อใช้ในการติดตามงาน เช่น รายงานสรุปรายการรับจ่ายสินค้า
รายงานการประเมินผูข้ าย เป็นต้น
ปัญหา

สาเหตุหลัก

สาเหตุรอง

ผลิตสินค้าไม่ทนั เพราะ
อะไหล่และเหล็กหมด

ข้อมูลในระบบไม่ตรงทาให้การวาง
แผนการผลิตไม่ถูกต้อง

กระบวนการและวิธกี ารทางานที่ไม่เอือ้ ให้เกิดการบันทึก
ข้อมูลล่าช้า

ขาดการ ติดตาม Due
Date ของลูกค้า

ระบบไม่มฟี งั ก์ชนแจ้
ั ่ งเตือนการถึง Due
ทางวางแผนผลิตไม่อพั เดท Update Due
Date ของแผนการผลิตให้ทางขาย

Policy ที่ไม่มกี ารกาหนดหน้าที่ท่ชี ดั เจน และการกาหนด
หน้าที่ Schedule และ Work Load

วัสดุสนิ้ เปลือง ขาด
Stock ทาให้ตอ้ งหยุด
เครื่อง เช่น สี น้ามัน

รออนุมตั สิ งซื
ั ่ ่อที่ใช้เวลาหลายวัน

ไม่มกี ารกาหนด วงเงินและเงื่อนไขการอนุมตั ิ เพื่อ
กระจายอานาจให้จดั ซือ้ ต้องรอ พอของหมด แล้วซือ้ ไม่
ทัน ไม่มขี องต้องหยุดการผลิต

มีการสังซื
่ อ้ เร่งด่วนทาให้สงซื
ั ่ อ้ ไม่ทนั

มีการเปลี่ยน Spec จากลูกค้า
ไม่มไี ด้รบั ข้อมูลวางแผนที่อพั เดททาให้ไม่มกี าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝา่ ยขาย วางแผน ผลิต คลัง
และจัดซือ้ อาทิ ระยะเวลาการจัดซือ้ ระยะเวลาการผลิต
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ปัญหา
รับจ้างช่วงไม่ทนั

รายการเหล็กที่ตอ้ งการ
ผลิตไม่มา ทาให้งานไม่
ต่อเนื่อง

สาเหตุหลัก

สาเหตุรอง

ไม่มกี ารแจ้งจัดซือ้ ล่วงหน้า

ขาดการวางแผนล่วงหน้า หรือมีกรณี เร่งด่วน

จานวนที่สงซื
ั ่ อ้ ไม่ถงึ จานวนที่กาหนด

ไม่มกี ารวางแผนความต้องการวัตถุดบิ ที่เหมาะสม

ส่งเหล็กให้ Supplierไม่ทนั

หาเหล็กไม่เจอ หรือเหล็กหมด

ทางคลังไม่เตรียมสินค้าไม่ทนั ให้ตามที่
ต้องการ หรือเตรียมผิดเหล็ก

รถไม่พอ
หาของไม่พบ เนื่องจาก วิธกี ารเก็บของไม่เหมาะสม ทา
ให้ ใบแปะหน้าหาย เก็บของแล้วลืมที่เก็บ และข้อมูลใน
ระบบไม่ถูกต้อง

ตารางสรุปการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาภาพรวมขององค์กร
8. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปญั หาของความไม่ถูกต้องของข้อมูลมี 2 ประเด็นคือ 1) การไม่อพั เดท
ข้อมูลให้ตรงเวลาและบันทึกข้อมูลผิดพลาด 2) กระบวนการทางานและเงื่อนไขการทางานทาให้การ
ทางานผิดพลาด ล่าช้าและไม่เกิดประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขปญั หา คือ
1. ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางานของพนักงาน ซึง่ สามารถทาให้พนักงานสามารถอัพเดทข้อมูล
ได้เร็วขึน้ 1-2 วัน และลดขันตอนการท
้
างานทีไ่ ม่จาเป็น ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
2. เก็บความต้องการทีจ่ าเป็นทีต่ อ้ งใช้ในการปรับปรุงระบบ ERP และ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
Application ทีเ่ หมาะสมกับการนามาปรับใช้ร่วมกับระบบ ERP ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานได้มากขึน้
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการทังหมดแล้
้
ว พบว่า ผูใ้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ ECONS
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยสังเกตได้จากความเร็วในการส่งเอกสารเพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบ จากเดิมทีต่ อ้ งใช้เวลาเกิน 1 วัน แต่ปจั จุบนั ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะทาง
หน่วยงานคลังสามารถส่งเอกสารให้แผนกจัดหาวัตถุดบิ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้ภายใน 1 วัน
และผูใ้ ช้งานมีความมั ่นใจในข้อมูลเพิม่ ขึน้ จากเดิม 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 90 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบกับ
ก่อนการปรับปรุงกระบวนการ
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9. ปัญหาและอุปสรรค
การศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ จากัดเกี่ยวกับข้อมูล บางอย่างที่จาเป็นจะต้องสมมุตขิ น้ึ มา เพื่อใช้ใ น
การวิเคราะห์ให้เกิดความเหมาะสมเพียงเท่านัน้ เพราะเนื่องจากข้อมูลของบริษทั นัน้ มีความ สาคัญ
ต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถใช้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงได้ และข้อจากัดอีกอย่าง
หนึ่ ง ได้แก่ ความไม่แน่ น อนของข้อมูลในกระบวนการเดิม เนื่ องจากข้อมูลในระบบไม่ส ามารถ
นามาใช้ได้ เพราะไม่ถูกต้อง ทาให้เป็นอุปสรรคในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
10. ข้อเสนอแนะ
1. ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าเมื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ ECONS ได้ครบและชานาญ ควรจะมี
การปรับระบบ ERP ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจและเงื่อนไขของอุตสาหกรรม หรือ
เปลีย่ นระบบ ERP ทีม่ ฟี งั ก์ช ั ่นทีร่ องรับการทางานของบริษทั ได้อย่างเหมาะสม
2. บริษทั ฯ ควรจะมีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีเจ้าหน้าทีไ่ อทีทด่ี แู ลระบบอย่างน้อย
1 ท่าน เพื่อช่วยประสานงานและแก้ไขปญั หาเบื้องต้น ของระบบได้ รวมทัง้ วางแผนการปรับปรุ ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้องค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานทางไอทีในองค์กรได้
3. หากไม่มกี ารเปลี่ยนระบบ ERP ก็สามารถ พัฒนา Application มารองรับงานในส่วนที่
ระบบ ECONS ไม่ ส ามารถท าได้ รวมถึง การน าระบบวิเ คราะห์ข้อ มูล ที่เ รีย กว่า "Business
Intelligence" มาใช้ร่วมกับระบบ CONS
4. ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าเพื่อลดปญั หาเกีย่ วกับการทางาน ควรจะการนา Barcode มาใช้กบั สินค้า
เพื่อป้องกันการสูญหายและเพิม่ ความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล
5. ยกเลิกกการใช้งานระบบ ERP บ้านเชียง เพื่อให้ขอ้ มูลหลักทัง้ หมดอยู่บนระบบเดียวกัน
และลดความเสีย่ งในความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และไม่ต้องเพิม่ ภาระงานในการดูแลสอง
ระบบ
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