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ค าน า 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมหลายแห่งให้ความส าคัญกับระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรหรือที่
เรียกว่าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System) ซึ่งช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท างาน 
รวมทั้งเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้ได้ระบุถึงขั้นตอนการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการท างาน
ทางธุรกิจ (Business Process) จากแบบเดิมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน รายละเอียดโครงการ TOR (Terms of 
Reference) รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์หรือ AHP 
(Analytical Hierarchy Process) ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับสถานประกอบการในการเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรและกระบวนการท างานภายในองค์กรในการประยุกต์ใช้งานระบบ ERP เพ่ือให้การ
ประยุกต์ใช้งานระบบ ERP ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ
ระบบ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการอย่างยั่งยืนใน ระยะยาว เนื่องจากระบบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรหรือระบบ ERP เป็นเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันด้วยการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลระหว่างแผนกในองค์กรให้
เป็นหนึ่งเดียว และยังสามารถขยายผลสู่การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและซัพพลายเชนต่อไป 
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    Best Practices และ Lessons Learned 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 
 

 

 

1.1   ความหมายของระบบ ERP      
                                                                                                  

ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจนต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือช่วย
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมต้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning : ERP System) ซึ่งเป็นระบบการวางแผนและควบคุมทรัพยากรของ
องค์กร โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบงานทางด้านการวางแผนการผลิต 
(Production Planning) การจัดการวัสดุ (Materials Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management) การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) การจัดซื้อ (Purchasing) การขายและ
กระจายสินค้า (Sales and Distribution) การบัญชีและการเงิน (Financial Accounting) และระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นต้น เพ่ือช่วยให้การวางแผนและจัดการทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนการท างาน และเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

จากการที่ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นการประกอบกิจกรรมการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ  “สร้างมูลค่า”  ของทรัพยากรธุรกิจให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการและส่งมอบ 
“มูลค่า” นั้นให้แก่ลูกค้า กระบวนการสร้างมูลค่าจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะรับผิดชอบงานใน
ส่วนของตน และมูลค่าสุดท้ายจะเกิดจากการประสานงานระหว่างแต่ละส่วนหรือแผนกย่อยๆ  ดังนั้น กิจกรรม
ที่สร้างมูลค่าจึงประกอบขึ้นด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมของแผนกต่างๆ ในองค์กร   

 

 
รูปที่ 1-1 การเชื่อมโยงกิจกรรมของแผนกต่างๆ ในองค์กร 

บทที่ 1 บทบาทและความส าคัญของระบบ ERP 
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จากรูปที่ 1-1 ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนส าคัญคือ การจัดซื้อจัดหา การผลิต และการขาย  
ระบบ ERP จึงประกอบด้วยระบบที่ท าหน้าที่ในงานหลักขององค์กร ได้แก่ การบริหารการขาย  การจัดการ
ด้านการผลิต การจัดซื้อจัดหา การบัญชีและการเงิน  เป็นต้น แต่ละระบบต้องมีการปรับกระบวนการท างาน
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองเป้าหมายขององค์กรในแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรม 
ระบบ ERP จะประมวลผลข้อมูลแบบเวลาจริงและบันทึกผลลงในฐานข้อมูลรวม โดยฐานข้อมูลรวมสามารถ 
ถูกเรียกใช้จากทุกระบบได้โดยตรงโดยไม่จ าเป็นต้องท าการประมวลผลทุกสิ้นวันหรือท าการโอนข้อมูลระหว่าง
แต่ละระบบ  และระบบ ERP สามารถออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งมอบสินค้าและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

 
1.2   ประโยชน์ของระบบ ERP 
 

1)   ระบบ ERP สามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจภาพรวม
ของฐานะทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตัดสินใจของผู้บริหาร 

2)   ระบบ ERP รวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าของลูกค้าตั้งแต่การสั่งซื้อของลูกค้าผ่านตัวแทนขาย
จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการส่งสินค้าและเก็บเงิน  ท าให้บริษัทด าเนินการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึง
สื่อสารภายในระหว่างกันได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบสถานะการด าเนินงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นการประสานกันระหว่างกระบวนงานตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง จนถึงการขนส่งสินค้าให้
ลูกค้าไปยังที่หมายปลายทางท่ีต่างกันได้ตามก าหนดส่งมอบสินค้าของลูกค้า 

3)  สร้างมาตรฐานและเพ่ิมความรวดเร็วในการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่ใช้ระบบ ERP สามารถสร้างมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและควบคุมการผลิตท า
ให้ประหยัดเวลาในการด าเนินการ และสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี  

4)   ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ระบบ ERP ช่วยให้การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling, MPS) ซึ่งเป็นการวางแผนการ
ผลิตส าหรับสินค้าส าเร็จรูป การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning, MRP) ซึ่ง
เป็ น การวางแผน ในส่ วนของสิ น ค้ าระหว่ างผลิ ต  (WIP) และวัตถุ ดิ บ  การควบคุมสิ นค้ าค งคลั ง  
(Inventory Control) และการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ท าให้สามารถวางแผนการสั่ง
ผลิตสินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และชิ้นส่วน รวมทั้งการสั่งซื้อด้วยปริมาณการสั่งซื้อที่ เหมาะสม ท าให้
ช่วยลดสินค้าคงคลังลงได้ทั้งในส่วนของสินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ  และยังช่วยในการ
วางแผนในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าซึ่งจะช่วยลดสินค้าส าเร็จรูปได้เป็นอย่างดี  



 Best Practices และ Lessons Learned  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 

-3- 

5)   เชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มี
หลายหน่วยธุรกิจ ซึ่งระบบ ERP จะสามารถลดปัญหาการสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูล การวางแผนร่วมกัน
ระหว่างแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกขาย ฝ่ายผลิต คลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ท าให้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) มีความสอดคล้องประสานกัน ด้วยวัตถุประสงค์
เดียวกันทั้งองค์กร สามารถลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามก าหนดเวลา 
และสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 
1.3   ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   
 

รูปที่ 1-2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ 
 

1.3.1  ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนวางแผนของการน าระบบ ERP มาใช้ มีดังต่อไปนี้    
1) การเน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและจิตส านึก 

 เน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและจิตส านึกภายในบริษัทว่า จะท าการปรับปรุงองค์กรก่อนการน า
ระบบ ERP มาใช้ ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและ
จิตส านึกของหน่วยงานภายในบริษัทแม้ว่าต้องใช้เวลาก็ตาม หลังจากนั้นผู้บริหารสูงสุดต้องประกาศนโยบาย
ภายในบริษัทเพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์กรโดยการน าระบบ ERP เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พัฒนาองค์กร ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กรโดยใช้การติดตั้งระบบ ERP มาเป็น
โอกาสในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยไม่ยึดติดกับกระบวนการทางธุรกิจในอดีต ซึ่งรูปแบบที่เน้น
การเปลี่ยนแปลงจิตส านึกเช่นนี้สามารถเห็นได้จากตัวอย่างโรงงานที่ประสบความส าเร็จในการน าระบบ ERP 
มาใช้ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนการวางแผน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนการพฒันาและติดตั้ง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนใช้งานและ 
การพัฒนาต่อยอด 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน า ERP มาใช้งาน 
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2) การวางแผนการปรับปรุงล่วงหน้า 
 หลังจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและจิตส านึกของการปรับปรุงองค์กรแล้ว ควรมีการด าเนินการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท างานโดยให้ทุกฝ่ายทุกแผนกภายในบริษัทเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในสายการผลิต 

3) การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสม 
 การน าระบบ ERP มาใช้ จ าเป็นต้องสร้างระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นใหม่ โดย ERP ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปจะเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพตามโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมจึงหมายถึงการเลือกกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด (Best Practice) ของ
ระบบ ERP มาใช้ ดังนั้นควรเลือกระบบ ERP ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 

4) การเลือกที่ปรึกษาและผู้ให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะสม 
 ในการติดตั้งและใช้ระบบ ERP เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรโดยใช้ฐานข้อมูล
เดียวกันทั้งองค์กร ท าให้ต้องเลือกที่ปรึกษาและผู้ให้บริการระบบ ERP ที่มีประสบการณ์ทั้งในการติดตั้งระบบ 
ERP และประสบความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของระบบ ERP ที่
เลือกอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ ในการเลือกที่ปรึกษาและผู้ให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะสมนั้น 
นอกจากพิจารณาความเชี่ยวชาญในระบบ ERP ที่เลือกแล้ว ยังต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการ
ติดตั้งระบบ ERP ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่ให้ค าปรึกษาแนะน าการน าระบบ ERP มาใช้ด้วย  

5) การก าหนดขอบเขตการน าระบบ ERP มาใช้อย่างชัดเจน 
 ควรก าหนดขอบเขตการน าระบบ ERP มาใช้อย่างชัดเจนพร้อม ๆ กับการท าแผนการปรับปรุงองค์กร 
ซึ่งอาจก าหนดโดยเลือกว่าจะบูรณาการระบบงานทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน หรือในขั้นแรกจะน าระบบ 
ERP มาใช้ในขอบเขตของระบบงานในส่วนหลักที่ส าคัญก่อน แล้วจึงขยายขอบเขตการน าระบบ ERP ไปใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรต่อไป 
 สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ แนวคิดของการน าระบบ ERP มาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่ อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ให้มีประสิทธิผลสูงสุดโดยการบู รณาการ
ระบบงานเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า  ดังนั้นการจ ากัด
ขอบเขตของการน าระบบ ERP มาใช้ในขอบเขตที่แคบมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิผลด้านการจัดการของการ
น าระบบ ERP มาใช้ลดลง 
 นอกจากนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะเลือกขอบเขตของการน าระบบ ERP มาใช้อย่างไร จะต้อง
รวมฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ ERP ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการวัดผลด้านการจัดการ เช่น บัญชีและ
การเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการวัสดุในการผลิตเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือช่วยในการเชื่อมโยงระบบ 
ERP เข้ากับการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร 
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 1.3.2  ขั้นตอนที่ 2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ ERP มีดังต่อไปนี้ 
1) การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Design) 

 ด าเนินการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Design) โดยการขจัดกระบวนการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น การรวมกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน การปรับล าดับกระบวนการท างานให้
สะดวกรวดเร็ว และการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process) ที่ดี (Best Practice) 

2) การท าต้นแบบ (Prototyping) ของระบบ ERP  
 ขั้นสุดท้ายของการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Design) คือ การพัฒนา
ระบบ ERP ที่จะน าไปใช้งานจริง โดยการก าหนดพารามิเตอร์ของ ERP ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้ด าเนินการตาม
กระบวนการทางธุรกิจที่ออกแบบไว้  

3) การทดสอบและการประเมินกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และการออกแบบ 
กระบวนการทางธุรกิจทวนซ้ า 

 ในหลายกรณี การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจโดยการเลือกจากรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจที่
ก าหนดของระบบ ERP แล้วน ามาท าการก าหนดพารามิเตอร์พัฒนาให้เป็นระบบ ERP นั้นจะไม่ส าเร็จในครั้ง
เดียว ส่วนใหญ่จึงเป็นการพัฒนาที่ต้องท าแบบทวนซ้ า 

4) การเลือกการพัฒนาโดยใช้การสร้างระบบภายนอก 
 ในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการควรเลือกจากกระบวนการทางธุรกิจมาตรฐานที่มีให้
เลือกใน ERP ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ ไม่สามารถสร้าง
ขึ้นด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ระบบ ERP มีอยู่เดิม และบางกรณีฟังก์ชันที่ ERP ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีให้อาจ
ไม่พอเพียง ดังนั้นจึงต้องด าเนินการพัฒนาระบบ ERP โดยใช้การสร้างระบบภายนอก 

5) การสร้างระบบภายนอกเสริมระบบ ERP 
 การสร้างระบบภายนอกเสริมระบบ ERP เป็นการพัฒนาโมดูลเพ่ิมขึ้น โดยข้อก าหนดของกระบวนการ
ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกเสริมระบบ ERP ซึ่งได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ
ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจรวม และต้องพัฒนาให้ ตรงกับความต้องการของกระบวนการทางธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง  
 การสร้างระบบภายนอกมีทั้งกรณีที่เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองและกรณีที่น าซอฟต์แวร์
ภายนอกที่มีอยู่แล้วมาใช้  ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกเสริมระบบ ERP จ าเป็นต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับระบบ ERP และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต้องการ 

6) การทดสอบ 
 จากการติดตั้งระบบ ERP ซึ่งมีการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจตามที่ต้องการ และเป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมการท างานของทุกฝ่ายทุกแผนกในองค์กร สิ่งส าคัญของการทดสอบ
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จึงเป็นการทดลองว่า กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ นอกจากนั้นการทดสอบ
ยังเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานของระบบ ERP แก่ผู้ใช้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมการใช้งานเพ่ือให้ผู้ใช้ระบบ ERP สามารถใช้งานระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3.3   ขั้นตอนที่ 3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในขั้นตอนใช้งานและข้ันตอนพัฒนาต่อยอด  
1) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท างานและการใช้งาน 

 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท างานและการใช้ระบบ ERP แก่ผู้ใช้ระบบเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งต้อง
ด าเนินการก่อนใช้งานจริง และต้องฝึกอบรมในขณะที่ใช้ระบบ ERP แล้ว การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางธุรกิจต้องกระท าไม่เฉพาะแต่ในเรื่องการท างานและการใช้ระบบ ERP ในส่วนที่ผู้ใช้ระบบ ERP ต้องใช้งาน
เท่านั้น แต่ยังต้องให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจขององค์กรโดยรวมและกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ของแผนกอ่ืน ๆ ด้วย สิ่งที่ส าคัญมากคือ การท าความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุร กิจของแผนกตนเองมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับกระบวนการทางธุรกิจของแผนกอ่ืน และมีการบูรณาการรวมระบบงานทั้งองค์กร
อย่างไร ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของระบบ ERP  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการน าระบบ 
ERP มาใช้ 
 

2) การยกระดับความช านาญของผู้ใช้ระบบ ERP 
 ในการน าระบบ ERP มาใช้ที่ประสบความส าเร็จนั้น หลังจากเริ่มใช้งานระบบ ERP จริงแล้ว จะต้องมี
การยกระดับความช านาญของผู้ใช้ระบบ ERP ให้สามารถเข้าใจและเชื่อมั่นในข้อมูลของระบบ ERP และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ 

สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือยกระดับความช านาญของผู้ใช้ระบบ ERP มีดังนี ้

- การใช้ประโยชน์ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูง ก่อนอ่ืนต้องท าให้ผู้บริหารมีความช านาญถึงระดับที่
สามารถเรียกขอข้อมูลที่ซับซ้อนจากระบบ ERP และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจใน
ระดับบริหาร เช่น การประชุมผู้บริหารเพื่อก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ข้อมูลในระดับผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ จะต้องสามารถใช้ข้อมูลจากระบบ 
ERP ในการตัดสินใจในเชิงการจัดการได้ และสามารถขอข้อมูลใหม่ ๆ จากระบบ ERP ได้ด้วย 

- การใช้ประโยชน์ข้อมูลในระดับผู้ใช้งานระบบ ERP จ าเป็นต้องสนับสนุนให้พนักงานที่ใช้ระบบ ERP 
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลของระบบ ERP ในการปฏิบัติงานประจ าวันได้ 

- การเพิ่มความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพ่ิมความถูกต้องแม่นย า
ของข้อมูลด้วยการก าหนดช่วงเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ ERP ให้เป็นแบบเรียลไทม์มี
ความส าคัญอย่างมาก 
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- ความพยายามเพื่อให้เกิดความเชื่อถือระบบ ERP ต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อถือระบบ ERP และท าให้พนักงานสามารถใช้ระบบ ERP ในการปฏิบัติงานประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
3) การเพ่ิมประสิทธิผลของการน าระบบ ERP มาใช้อย่างต่อเนื่อง 

 การน าระบบ ERP มาใช้ให้ประสบความส าเร็จนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงประสิทธิผลในเชิงการ
บริหารที่บรรลุตามขั้นตอนการวางแผนน าระบบ ERP มาใช้เท่านั้น แต่ต้องเพ่ิมประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
หลังจากน าระบบ ERP มาใช้ด้วยการด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงการท างานโดยการก าหนดตัวชี้วัดประเมิน
ประสิทธิผลในเชิงการจัดการอย่างชัดเจน และเริ่มท าโครงการพัฒนาปรับปรุงการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว เช่น โครงการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง โครงการลดช่วงเวลาในการผลิตและด าเนินการ (Lead 
Time) เป็นต้น เพ่ือวัดผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร นอกจากนี้ควรเน้นการวัดผลการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อลูกค้า เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าส าเร็จรูปให้ลูกค้าตาม
ก าหนดเวลา และการเพ่ิมอัตราการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและครบจ านวน
ตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดด้านการเงิน 
เช่น การปรับปรุงกระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นต้น 

การด าเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้ระบบ ERP อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP เอง ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงระบบ ERP อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้
เกิดการเพิ่มประสิทธิผลของการน าระบบ ERP มาใช้เป็นลูกโซ่ต่อไป 

 
4) การน าระบบ ERP ไปใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ในตัวอย่างการน าระบบ ERP มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น พบว่า หลังจาก
ประสบความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ในแผนกงานหรือหน่วยงานน าร่องภายในองค์กรที่ก าหนดแล้ว 
ควรน าระบบ ERP ไปใช้ทั่วทั้งองค์กรในแผนกอ่ืนและหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะท า
ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิผลในเชิงการจัดการด้านการน าระบบ ERP มาใช้ทั่วทั้งองค์กร 
 

5) การพัฒนาต่อยอดระบบ ERP 
 การน าระบบ ERP มาใช้ ช่วยให้มีการบูรณาการระบบงานหลักในธุรกิจเข้าด้วยกันทั้งองค์กร ท าให้เกิด
การไหลเวียนของข้อมูลสารสนเทศอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องและแม่นย าสูง ผลที่ได้คือเกิดการปรับปรุงการ
บริหารจัดการที่รวดเร็วจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย าในการวางแผนและตัดสินใจ รวมทั้งเกิด
การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีนี้จึงควรพัฒนาต่อยอดการน า ERP มาใช้
โดยเริ่มจากการพิจารณาทบทวนโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ขององค์กรก่อน แล้วจึงออกแบบและ
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พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่สอดคล้องกับ Business Model ดังนั้นการน าระบบ 
ERP มาใช้จึงไม่ใช่เพียงแค่ส าหรับการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันเท่านั้น แต่ควรต้องมีการวางแผนโดยค านึงถึง
การพัฒนาต่อยอดระบบ ERP ในอนาคต 
 
1.4   ปัจจัยในการเลือกลงทุนระบบ ERP  

              1.4.1  การใช้ระบบ ERP ในลักษณะซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง 
 การใช้ระบบ ERP ในลักษณะซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองต่างก็มีข้อดี
ข้อเสียแตกต่างกันไป จากการศึกษาวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเป็นทางเลือกที่
ดีกว่า เนื่องจากจากสถิติที่ผ่านมา องค์กรที่เลือกการพัฒนาระบบ ERP ขึ้นมาเองพบกับความล้มเหลวในการน า
ระบบ ERP ไปใช้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจาก 

- ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงท าให้การ
ออกแบบระบบ ERP ไม่ครบถ้วน 

- ผู้ประกอบการไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มากพอ จึงท าให้ระบบ ERP ที่
พัฒนาขึ้นมาเองไม่ทันสมัยและไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- ใช้เวลานานในการพัฒนาท าให้งบประมาณบานปลาย สิ้นเปลืองทั้งเวลาและบุคลากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ดังนั้นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกที่เร็วกว่าในการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการติดตั้งระบบ ERP ซึ่งเห็นได้จาก การเติบโต
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูป และความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในเวลา
อันสั้น 
 

 1.4.2  เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ERP 
 การพิจารณาองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ซึ่งหมายถึง ระบบปฏิบัติการ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ERP เป็นต้น รวมเรียกเป็นการพิจารณาสถาปัตยกรรมของ
ซอฟต์แวร์ เพ่ือก าหนดสภาพแวดล้อมในการใช้งานของระบบ ERP โดยควรเลือกเป็นระบบเปิด (Open 
System) เนื่องจากแนวโน้มของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่
ค้าทั้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือผู้ขาย (Supplier) และลูกค้า (Customer) มากขึ้น จึงควรพิจารณาถึงระบบที่เปิด
และสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้สะดวก นอกจากนั้นต้องค านึงถึงคือสถาปัตยกรรมที่มีเสถียรภาพ
และความปลอดภัยมากพอในการรองรับธุรกิจได้ด้วย  
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1.4.3  ฟังก์ชั่นของระบบ ERP ต้องตอบสนองและสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจขององค์กร 
 ระบบ ERP มักจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมาย การน าระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จไม่ใช่การน าฟังก์ชั่นต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ทั้งหมด เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างงานส่วนเพิ่มให้กับ
พนักงานแล้ว ยังเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอีกด้วย ผู้บริหารจึงควรมีนโยบายที่ค านึงถึงเป้าหมายหลักของธุรกิจ
อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนเทคนิคการจัดการด้านการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยคู่ค้า และน านโยบายนั้นมาก าหนดเป็นเป้าหมายของการติดตั้งระบบ ERP และมีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญในการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร โดยมีสิ่งที่ต้อง
พิจารณาดังนี้ 

- ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ ERP ต้องสอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต สามารถรองรับและแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นระบบ ERP ส าหรับ
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ต้องรองรับเทคนิค JIT (Just in Time) หรือ Kanban เป็นต้น 

- ระบบ ERP ต้องใช้งานง่าย ลดเวลาในการปฏิบัติงาน และควรเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษ 
(Paperless) เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

- ทีมงานที่ปรึกษาระบบ ERP ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตั้งระบบ ERP ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในฟังก์ชั่นของระบบ ERP เพ่ือให้สามารถน าระบบ ERP มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การคัดเลือกทีมงานที่ปรึกษาต้องพิจารณาจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา และความน่าเชื่อถือ 

 
1.4.4  การแก้ไขปรับปรุงระบบ ERP (Customization) 
ระบบ ERP ที่เป็นซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูปไม่มีกระบวนการท างานและแบบฟอร์มรายงานที่ตรงตาม

ความต้องการแบบสมบูรณ์ทุกประการของทุกบริษัทซึ่งมักมีรูปแบบของเอกสารการด าเนินงานต่างกัน เช่น 
เอกสารค าสั่งซื้อ ใบก ากับภาษี รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงระบบ ERP ให้
เข้ากับองค์กรไม่มากก็น้อย เป็นสาเหตุให้องค์กรต้องพิจารณาความสามารถในการแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบ ERP ว่า
มีความยากง่ายเพียงใด ซึ่งระบบERP ที่ดีควรแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และเมื่อ Customization แล้วก็ยังคงใช้งาน
ระบบ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพของระบบ ERP คือ ภายหลังจากการ
แก้ไขแล้วระบบต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ได้อีกด้วย  

 
  
   1.4.5  การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์คือ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP หลังจากองค์กรได้ติดตั้งระบบ 
ERP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนติดตั้งระบบ ERP ผู้บริหารควรค านึงถึงบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่บริหารจัดการ
และดูแลรักษากระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ระบบ ERP และฮาร์ดแวร์ให้คงประสิทธิภาพสม่ าเสมอ 
นอกจากนั้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของเทคโนโลยีระบบ ERP ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรค านึง เพราะ
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หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายและแพร่หลายก็จะท าให้หาบุคลากรในการบ ารุงรักษาได้ง่ายและสามารถที่จะ
พัฒนาระบบ  ERP ได้ต่อไปในอนาคต และส าหรับกรณีที่บุคลากรในองค์กรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ 
จ าเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการระบบ ERP ท าการแก้ปัญหา องค์กรควรเลือกที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical 
Support) หรือการบริการลูกค้า (Customer Support) และคอยตอบค าถามอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา 

 
     1.4.6  ต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบ ERP (ERP System Cost) 

ผู้ประกอบการควรเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับตนเองจากปัจจัยทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ส าหรับการพิจารณาต้นทุนของระบบ ERP ต้องพิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นขององค์กร ประกอบด้วย 
ต้นทุนของระบบ ERP ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ERP (ERP Implementation Cost) และต้นทุนการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance Cost) หลังจากนั้นต้องวิเคราะห์ถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
อบรมและพัฒนาบุคลากร และเมื่อน าปัจจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลที่จะได้รับจากการใช้งาน
ระบบ ERP แล้ว จะท าให้สามารถก าหนดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบ ERP ซึ่งใน
กรณีขององค์กร SMEs แต่เลือกใช้ระบบ ERP ที่มีฟังก์ชั่นมากมายเกินความจ าเป็น ก็จะท าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของระบบ ERP สูงเกินไปไม่เหมาะสม 
 
1.5  ปัญหาของผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ERP 

ถึงแม้ว่า ระบบ ERP จะเป็นระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร และส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กรอย่างมากก็ตาม แต่ที่ผ่านมายัง
พบว่าการใช้งานระบบ ERP ในสถานประกอบการไทยยังประสบปัญหาในหลายๆลักษณะ ซึ่งปัญหาการใช้งาน
ระบบ ERP ในกลุม่สถานประกอบการไทยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 
1. สถานประกอบการที่ยังไม่มีการใช้งานระบบ ERP 

 ส าหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบ ERP ที่พบในกลุ่มสถานประกอบการที่ยังไม่มีการใช้งาน
ระบบ ERP นี้ สามารถจ าแนกลักษณะของปัญหาออกเป็นที่แตกต่างกันตามล าดับขั้นได้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ผู้บริหารยังไม่ตระหนักเห็นความส าคัญและประโยชน์ของระบบ ERP ที่มีต่อความอยู่
รอดและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร 

ขั้นที่ 2  ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของระบบ ERP แต่สถาน-ประกอบการยังไม่พร้อมที่จะ
ลงทุนในระบบ ERP  

ขั้นที่ 3  สถานประกอบการมีขั้นที่ 1 และ 2 แต่ผู้บริหารพิจารณาเห็นว่า องค์กรยังไม่มีความ
พร้อมที่จะใช้งานระบบ และเกรงว่าจะไม่ประสบผลส าเร็จ เช่น ยังขาดระบบการท างาน
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ที่เป็นมาตรฐาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP และศักยภาพของ
บุคลากรในการท างานร่วมกับระบบ ERP อยู่ในระดับต่ า เป็นต้น 

ขัน้ที่ 4  สถานประกอบการมีขั้นที่ 1, 2 และ 3 แต่สถานประกอบการไม่ทราบแนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการน าระบบมาใช้งาน แลtไม่ทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร 

จากผลการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่กล่าวมาทั้ ง 4 ระดับ ในเบื้องต้นพบว่าสถาน
ประกอบการไทยซึ่งมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก ได้ผ่านปัญหาในระดับขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นปัญหา
พ้ืนฐานของการน าระบบ ERP มาใช้งานในองค์กรไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการแข่งขันกันมากขึ้น รวมทั้งทิศทางของเศรษฐกิจไทยอันเนื่องมาจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ปัจจุบัน ระดับปัญหาของการใช้งานระบบ ERP ที่พบในผู้ประกอบการกลุ่มนี้ อยู่ใน
ระดับของการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในขั้นที่ 2-4 ซึ่งแตกต่างกันออกไปส าหรับแต่ละองค์กร  

 
2. สถานประกอบการที่ใช้งานระบบ ERP อยู่แล้ว 

ส าหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบ ERP ที่พบในกลุ่มสถานประกอบการที่มีการใช้งานระบบ 
ERP อยู่แล้วนั้น สามารถจ าแนกลักษณะของปัญหาออกเป็น 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกันได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มที่ใช้งานระบบ ERP ได้ไม่เต็มศักยภาพของระบบที่มีอยู่ ได้แก่ สถานประกอบการที่ไม่
มีการเรียกใช้งานในบางฟังก์ชั่นของระบบ หรือไม่เรียกใช้ประโยชน์จากรายงานที่ระบบมี
รองรับให้ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มที่มีการใช้งานระบบ ERP อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น สถาน-ประกอบการที่มีการ
ท างานในระบบ ERP ควบคู่ระบบอ่ืนๆ หรือควบคู่กับการท างานบนเอกสารหรือ
แบบฟอร์มต่างๆ เนื่องจากข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ทันเวลา หรือไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น  

ส าหรับปัญหาทั้ง 2 ประเภท ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสถานประกอบการที่ใช้งานระบบ ERP อยู่แล้วนี้ 
จากผลการศึกษาในงานวิจัยหลายๆ เล่ม ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ
ตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่ามีสาเหตุหลักมาจาก 3 ประการ ได้แก่ 1) สถานประกอบการขาดการ
เตรียมความพร้อมที่ดีก่อนน าระบบ ERP มาใช้งาน เช่น ขาดระบบการท างานที่ดีและมีมาตรฐาน ขาดการ
พัฒนาศักยภาพและการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 2) การเลือกซอฟต์แวร์ ที่ไม่เหมาะสมกับ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร และ/หรือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ขององค์กร 
และ 3) การเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดความช านาญ และ/หรือ ขาดความรับผิดชอบ 
นั่นเอง  
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จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด เกี่ยวกับปัญหาของสถานประกอบการไทยในการใช้งานระบบ ERP ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีการใช้งาน และกลุ่มที่มีการใช้งานระบบ ERP อยู่แล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า การเตรียมความ
พร้อมอย่างถูกวิธีให้แก่สถานประกอบการในการน าระบบ ERP มาใช้งานภายในองค์กร ถือเป็นสิ่งส าคัญและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับผู้ประกอบการไทย ดังนั้น ส่วนต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ จึงเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ของการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศและปัญหาระบบสารสนเทศปัจจุบันขององค์กร การปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นระบบ
และมีมาตรฐานที่ดี ไปจนถึงแนวทางส าหรับองค์กรในการเลือกซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กรนั่นเอง 
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จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไร และเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง จึงมีการน าระบบ ERP มาใช้มากขึ้นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร และท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง 

การคัดเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรจะช่วยให้การติดตั้ง
ระบบ ERP ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ลดการปรับเปลี่ยนระบบ (Customization) ซึ่งท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นลงได้มาก การน าระบบ ERP ที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรมาใช้ จะส่งผลให้
งานไม่ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าธุรกิจสามารถคัดเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมมาใช้แล้ว การ
วางแผนและการบริหารจัดการโครงการติดตั้งระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพก็มีความส าคัญอย่างยิ่ งยวด
เช่นเดียวกัน ในบทนี้จึงน าเสนอข้ันตอนในการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

2.1  การก าหนดกลยุทธ์ในการน าระบบ ERP มาใช้  
 2.2  การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
 2.3  การจัดท ารายละเอียดโครงการ (TOR) การพัฒนาระบบ ERP 
 2.4  การคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 

2.5  การพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น  
 2.6  การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และทดสอบระบบ ERP 
  2.7  การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมนิผล  
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
  
2.1  การก าหนดกลยุทธ์ในการน าระบบ ERP มาใช้  

แบ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

- การจัดทีมงานและก าหนดผังโครงสร้างทีมงาน   

- ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันและการส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  

- การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  

- การก าหนดแผนการติดตั้งระบบ ERP อย่างเป็นระบบ  

 

บทที่ 2 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าครั้งที่ 1 : ขั้นตอนการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร 
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2.1.1  การจัดทีมงานและก าหนดผังโครงสร้างทีมงาน   
การจัดทีมงานและการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกของทีมมีผลต่อความส าเร็จในการน า

ระบบ ERP มาใช้งาน การจัดทีมงานนี้ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของพนักงานมากกว่าต าแหน่งงาน 
ทีมงานควรประกอบขึ้นด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไปจนถึงระดับ
บริหาร ต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี ตัวอย่างผังโครงสร้างทีมงานติดตั้ง
ระบบ ERP แสดงในรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 ตัวอย่างผังโครงสร้างทีมงานติดตั้งระบบ ERP (ที่มา : โครงสร้างทีมงานติดตั้งระบบ ERP)
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2.1.2  ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันและการส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงาน  
 การตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันและการส่งผ่านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ควร
มอบหมายให้ทีมงานที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วเป็นผู้ด าเนินการ และควรมอบหมายทีมงานให้มีสิทธิ์ในการขอข้อมูล
เพ่ิมเติมจากทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือให้ทีมงานเข้าใจขั้นตอนการสั่งงานและการไหลของข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ประเด็นส าคัญที่ทีมงานจะต้องค านึงถึงในการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพิจารณาน าระบบ 
ERP มาใช้คือ ต้องมั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจนั้นเป็นวิธีการท างานที่ใช้งานอยู่จริง และเอกสารข้อมูล
ต้องมีการน าไปใช้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ทีมงานควรเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอด้วยว่า กระบวนการทาง
ธุรกิจของงานส่วนใดที่สามารถปรับปรุงหรือยกเลิกได้และกระบวนการในขั้นตอนใดสามารถพัฒนาปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพได้ 

2.1.3  การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  
ก่อนที่จะพิจารณาน าระบบ ERP มาใช้งาน ผู้บริหารธุรกิจควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าการน า

ระบบ ERP มาใช้นั้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น เพ่ือปรับปรุงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รวดเร็วและเป็นไป
ตามก าหนดเวลาส่งมอบของลูกค้า หรือเพ่ือช่วยลดการรอคอยและการสูญเสียเวลาในกระบวนการผลิต หรือ
เพ่ือช่วยลดสินค้าคงคลังและการเสียหายจากการจัดการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินความจ าเป็น เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้พิจารณาก าหนดขอบเขตว่าระบบ ERP ที่จะน ามาใช้นั้นครอบคลุมส่วนงาน
ใดบ้าง โดยก าหนดโมดูล (Module) ที่น ามาใช้ ทั้งนี้ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศที่มุ่งเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลน าเสนอเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจแบบ Real-time ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการ
ก าหนดขอบเขตของการใช้งานระบบ ERP ท าให้เกิดความชัดเจนเพื่อลดการสับสนของพนักงานในองค์กร 

2.1.4 การก าหนดแผนการติดตั้งระบบ ERP อย่างเป็นระบบ  
หลังจากที่ทีมงานได้พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนการท างานทั้งหมด และรับทราบเป้าหมายและ

ขอบเขตของระบบ ERP ที่ผู้บริหารระดับสูงก าหนด ทีมงานควรร่วมกันท าแผนการติดตั้งระบบ ERP อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการท างานและเป้าหมาย รวมทั้งการวัดผลส าเร็จในแต่ละขั้นตอน 
ก าหนดระยะเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอน การฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แผนการท างาน
นี้ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าใคร ท าอะไร และท าเมื่อใด  
 
2.2  การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

- การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง  

- การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง  
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2.2.1  การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง  
ทีมงานต้องพิจารณากระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันเพ่ือการวางแผนการน าระบบ ERP มาใช้ด้วย

เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ ผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดง
ล าดับขั้นตอนการท างานของกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนผังกระบวนการทาง
ธุรกิจเพ่ือช่วยล าดับแนวความคิดในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจโดยเปรียบเทียบกระบวนการทาง
ธุรกิจก่อนน าระบบ ERP มาใช้ และ กระบวนการทางธุรกิจหลังน าระบบ ERP มาใช้ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก
เพราะท าให้เห็นภาพในการท างานของระบบ ERP ได้ง่ายกว่าการใช้ข้อความ ทั้งนี้การอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับการเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจจะกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป  

 
2.2.2  การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง  
ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ต้องมีการจัดท าอย่างเป็นระบบ

และเป็นไปตามขั้นตอนการท างานตามล าดับก่อนหลัง โดยพิจารณาลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 
(Eliminate) การรวมขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน (Combine) การปรับล าดับขั้นตอนการ
ท างานให้สะดวกขึ้น (Rearrange) และการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (Simplify) โดยการอธิบายรายละเอียดและยกตัวอย่างการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจะ
อยู่ในบทที่ 3 

 
2.3  การจัดท าข้อก าหนดความต้องการ (TOR) ในการพัฒนาระบบ ERP 
 

การจัดท ารายละเอียดโครงการ (Term of Reference : TOR) ในการพัฒนาระบบ ERP มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดระบบ ERP ที่ต้องการ โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการระบบ ERP ระบุว่า ระบบ ERP 
ของตนเองสามารถรองรับความต้องการขององค์กรได้หรือไม่ และการวิเคราะห์ส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง
ความต้องการของระบบขององค์กรกับลักษณะและคุณสมบัติของระบบ ERP ที่ก าลังพิจารณา (GAP 
Analysis) ในกรณีที่ระบบ ERP ไม่สามารถรองรับความต้องการ ควรก าหนดแนวทางในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกดิขึ้น ตัวอย่างรายละเอียดโครงการ (TOR) การพัฒนาระบบ ERP แสดงในบทที่ 4 

 
2.4  การคัดเลือกระบบ ERP โดยใชก้ระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 
 

การคัดเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรจะช่วยให้การติดตั้ง
ระบบ ERP ประสบความส าเร็จ ลดการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (ERP System Customization) การ
คัดเลือกระบบ ERP จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนน าระบบ ERP มาใช้ ซึ่งการประเมินและคัดเลือก
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ระบบ ERP มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในลักษณะพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria) เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการ
ติดตั้งระบบ ERP ฟังกช์ั่นการใช้งานของระบบ ERP เวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบ ERP และการสนับสนุนด้าน
เทคนิค เป็นต้น ลักษณะปัญหาการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) 
สามารถน ากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) มาประยุกต์ด้วย
โปรแกรมในการคัดเลือก Expert Choice เพ่ือตรวจสอบคะแนนประเมิน (Preference Score) ของระบบ 
ERP และตัดสินใจเลือกระบบ ERP ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดการคัดเลือกระบบ ERP โดย
ใช้วิธี AHP อธิบายในบทที่ 5 
  
2.5  การพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น 
 การพิจารณารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในระบบ ERP แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

- การเตรียมการแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP 

- การจัดเตรียมข้อมูลส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบ ERP  

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเข้าระบบ ERP 

- พิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลและลบข้อมูลที่ล้าสมัยออก  

2.5.1  การเตรียมการแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP 

ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อเตรียมการส าหรับโอนเข้าระบบ ERP ต้องพิจารณาว่าข้อมูลส่วนใดมีความ

จ าเป็นต้องโอนเข้าระบบ เนื่องจากข้อมูลหลายส่วนอาจล้าสมัย และบางข้อมูลสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ง่าย

กว่าการโอนข้อมูลเดิมเข้าระบบ ERP 

2.5.2 การจัดเตรียมข้อมูลส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ในระบบ ERP  
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลส่วนนี้อาจบันทึกลงใน

ตารางบันทึกข้อมูล (Spread Sheet) เช่น MS Excel ทั้งนี้เพราะระบบ ERP ส่วนใหญ่สามารถโอนข้อมูล
จาก Spread Sheet เพ่ือน าเข้าระบบ ERP ได ้

2.5.3  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเข้าระบบ ERP 
  หลังจากการโอนข้อมูลเข้าระบบ ERP ทั้งจากการแปลงข้อมูล (Convert Data) และการน าข้อมูล
ใหม่เข้าระบบ จ าเป็นต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเริ่มการท างานของระบบ ทั้งนี้
เพราะความถูกต้องของข้อมูลมีความส าคัญมากและมีผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบ ERP 
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2.5.4  พิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลและลบข้อมูลที่ล้าสมัยออก  
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ก่อนน าเข้าสู่ระบบและเมื่อน าเข้าระบบแล้ว ควรได้รับการพิจารณาทบทวนเพ่ือให้

แน่ใจว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้อง เช่น ประวัติการซื้อของลูกค้า ซึ่งบางรายที่ไม่ได้ติดต่อค้าขายด้วยหลายปี 
หรือบางรายที่เลิกกิจการไปแล้ว ควรลบออก 
 
2.6   การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และทดสอบระบบ ERP  

แบ่งข้ันตอนออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

- ทดสอบฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง  

- ทดสอบเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาว่าระบบ ERP สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานจริงหรือไม่  

- จัดการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นผู้ฝึกอบรมต่อไป  

- การทดสอบขั้นสุดท้าย  

2.6.1  ทดสอบฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง  
ภายหลังการจัดการฐานข้อมูลในระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว ทีมงานควรท าการทดสอบระบบโดยใช้

ข้อมูลและวิธีการท างานจริงด้วยการจ าลองเหตุการณ์ทุกเรื่องที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างานจริง (Scenarios 
Test) และต้องให้แน่ใจว่าการท างานของระบบสอดคล้องกับการท างานของส่วนงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบ ERP ตลอดจนมีรายงานและข้อมูลที่เพียงพอกับส่วนงานอื่นที่ต้องท างานร่วมกับระบบ ERP  

 
2.6.2  ทดสอบเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าระบบ ERP สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานหรือไม่  
การทดสอบเบื้องต้นนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบ ERP สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานจริงที่ได้พิจารณา

ไว้แล้ว และมีขั้นตอนการท างานส่วนใดบ้างที่ต้องจัดท าซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมหรือแก้ไข (Customization/ 
Modification) 

 
2.6.3  จัดการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นผู้ฝึกอบรมต่อไป  
หลังจากที่ทีมงานได้ทดสอบระบบ ERP จนแน่ใจว่าระบบมีความพร้อมที่จะท างานได้แล้ว ทีมงาน

ควรพิจารณาก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือเป็นผู้ฝึกสอนพนักงานในระดับปฏิบัติงานต่อไป 
หลักสูตรส าหรับระดับผู้ฝึกอบรมควรแยกตามลักษณะงานในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการฝึกอบรมวิธีนี้จะช่วยให้
ระบบ ERP ท างานต่อไปได้ในระยะยาว และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือใช้ระบบ ERP ได้มาก 
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2.6.4  การทดสอบขั้นสุดท้าย  
เมื่อพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานระบบ ERP ได้ครบถ้วนแล้ว ทีมงาน

ต้องท าการทดสอบทั้งพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและระบบ ERP เพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบ ERP สามารถ
ท างานได้จริง มีส่วนงานใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ท างานร่วมกับระบบ ERP ได้ ซึ่งถ้าหากทุก
ขั้นตอนสามารถท างานได้อย่างถูกต้องอาจไม่จ าเป็นต้องท างานแบบคู่ขนานระหว่างระบบ ERP ใหม่กับ
ระบบการท างานแบบเดิม (Parallel system) 
 
2.7  การเริ่มใช้งานระบบ ERP และประเมินผล  
 

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย 

- จัดท ารายการตรวจสอบการใช้งานระบบ ERP  

- ประเมินผลการใช้งานระบบ ERP  

 
2.7.1  จัดท ารายการตรวจสอบการใช้งานระบบ ERP  
ทีมงานควรจัดท ารายการตรวจสอบ (Checklist) ของการท างานทุกขั้นตอนในส่วนงานต่าง ๆ ทุก

ส่วน เพ่ือให้การตรวจสอบมีความเป็นระบบถูกต้อง ครบถ้วน มีการลงชื่อทั้งผู้ตรวจสอบและผู้ที่  รับการ
ตรวจสอบเพ่ือให้พนักงานมีความมั่นใจในการใช้ระบบ ERP ส าหรับผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลหรือรายงานจาก
ระบบก็ควรอยู่ในรายการตรวจสอบด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP ได้อย่างเต็มที ่

 
2.7.2 ประเมินผลการใช้งานระบบ ERP  
หลังจากที่ระบบ ERP เริ่มท างานจริงแล้ว ผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและ

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ต้น การประเมินผลหลังเริ่มใช้งานระบบ ERP ควรกระท าอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลังการเริ่มท างานจริง 1 สัปดาห์  3 เดือน และ 6 เดือน เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีการค านวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment : ROI) เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ทราบว่าการลงทุนติดตั้ง
ระบบ ERP คุ้มค่าหรือไม่ 
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3.1  การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจปัจจุบัน (Business Process As IS) 

จากที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่า ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่น าแนวคิดและวิธีการ
บริหารทรัพยากรโดยรวมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรมาท าให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติ ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศ ERP จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอฟต์แวร์ แต่เป็นการผนวกเอาระบบการบันทึก การรวบรวม 
วิเคราะห์ ตลอดจนการเรียกใช้ข้อมูลมาผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้ข้อมูลมี
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทันเวลา ดังนั้นการศึกษาและจัดท ากระบวนการทางธุรกิจขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการและกิจกรรมย่อยต่างๆ ให้ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิการไหลของงานหรือ 
Flow Process Chart เพ่ือใช้อธิบายถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม จึงถือเป็น
ขั้นตอนหนึ่งส าหรับการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการที่ประสงค์จะน าระบบสารสนเทศ ERP มา
ใช้งานในองค์กร 

นอกจากนั้น การจัดท ากระบวนการทางธุรกิจออกในรูปแบบของ Flow Process Chart ยังถือเป็น
วิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ ERP หรือ
ปัญหาการใช้งานระบบ ERP ไม่เต็มศักยภาพภายในองค์กร ส าหรับสถานประกอบการที่มีการใช้งานระบบ ERP 
อยู่แล้วได้ด้วย  

กระบวนการทางธุรกิจ 

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) คือ ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ โดยจะจ าแนก
ออกเป็น ส่วนงาน แผนกต่างๆ และการท างานกรณีต่างๆ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ และออกแบบปรับปรุ ง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถท าการวางแผนการท างานให้สามารถเชื่อมโยง
กิจกรรมการท างานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการจัดท าและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจปัจจุบัน หรือ 
Business Process As IS ที่สถานประกอบการจะได้รับ มีดังนี้  

1) เพ่ืออธิบายวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยทั้งหมดขององค์กร ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้รับทราบ และใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน 

2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร และประเมินสถานการณ์แข่งขันทาง
ธุรกิจได้  

บทที่ 3 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าครั้งที่ 2 : การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
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3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ หรือข้อมูลช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านสารสนเทศภายในองค์กร 
และสร้างแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  

4) เพ่ืออธิบายวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยทั้งหมดขององค์กร ให้กับผู้
ให้บริการติดตั้งและด าเนินการระบบ ERP ได้รับทราบ และเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินการติดตั้งและการเริ่มต้นใช้งานระบบสามารถท าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

5) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจได้ 

ส าหรับขั้นตอนในการจัดท ากระบวนการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ Flow Process Chart 
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุกิจกรรมทั้งหมดที่แต่ละส่วนงานหรือแต่ละกระบวนการภายในองค์กรจะต้อง
ด าเนินการ  

เป็นขั้นตอนของการระบุภารกิจหรือกิจกรรมที่แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินงาน
ออกมาให้หมด โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ถูกระบุนั้น จะถูกน าไปอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
อย่างละเอียดด้วย Flow Process Chart ต่อไป ดังนั้น กิจกรรมที่ระบุมานั้น ควรเป็นกิจกรรมหลักซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่มากหรือซับซ้อนเกินไป หากพบว่า กิจกรรมนั้นมีขั้นตอนการด าเนินงานที่มาก
เกินไป ให้ตัดแยกส่วนออกเป็น 2 กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่องจากกัน  

ส าหรับตัวอย่างของการระบุกิจกรรมย่อย แยกตามส่วนงาน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1 ตัวอย่างกิจกรรมย่อยในแต่ละกระบวนการหลักในองค์กร 
กระบวนการหลัก กิจกรรมย่อย 

การขาย การเสนอราคา 
การรับ Sales Order  
การตอบกลับเพื่อยืนยัน Sales Order 
การเปิดค าสั่งขาย 
การเปิดค าสั่งขายลูกค้าใหม่ 
อ่ืนๆ แล้วแต่สถานประกอบการ 

การวางแผนการผลิต การรับใบสั่งจองและตอบกลับก าหนดวันส่ง
มอบ 
การวางแผนวัตถุดิบ 
การจัดท าใบขอซื้อวัตถุดิบ 
การวางแผนการผลิตหลัก 
การจัดท าใบขอจ้างผลิตภายนอก 
การจัดตารางการผลิต 
อ่ืนๆ แล้วแต่สถานประกอบการ 

การจัดซื้อ การตรวจสอบราคา 
การจัดท าใบสั่งซื้อวัตถุดิบ 
การจัดท าใบสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมบ ารุง 
การจัดท าใบขอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
อ่ืนๆ แล้วแต่สถานประกอบการ 

การบริหารสินค้าคงคลัง การรับวัตถุดิบเข้าคลัง 
การจ่ายวัตถุดิบออกจากคลัง 
การรับสินค้าส าเร็จรูปเข้าคลัง 
การจ่ายสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือน าส่งลูกค้า 
การเช็คยอดคงเหลือของสินค้าเมื่อสิ้นงวด 
อ่ืนๆ แล้วแต่สถานประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 2 เขียนแผนภาพอธิบายวิธีการท าแต่ละกิจกรรมย่อยในลักษณะของ process flow 

การเขียนแผนภาพอธิบายวิธีการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้ออกมาในลักษณะของ 
Process Flow นั้น นิยมใช้สัญลักษณ์มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
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สัญลักษณ์ในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ 
                                                      
                                                            
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอร์ม/รายงาน (Form/Report) 

จุดเริม่ภายในหน้า (On-Page Reference) 

จุดเช่ือมระหว่างหน้า (Off-Page Reference) 

ทางเดินของข้อมูล (Direction of Flow) 

จุดเริม่ต้น (Start) / จุดสิ้นสดุ (End) 

กระบวนการท างาน (Manual Operation) 

กระบวนการที่จดัท าโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

การตัดสินใจ (Decision) 

กระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข้อง (Predefined Process) 
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โดยในขั้นตอนการเขียนนี้ กระบวนการท างานที่ระบุจะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการไหลของ
เอกสารเข้า ขั้นตอนการท างาน และการไหลของเอกสารออก ที่มีทั้ง Document Process และ Process 
Flow ดังตัวอย่างซึ่งแสดงโครงสร้าง หรือ Template ของการเขียน Process Flow ตามรูปด้านล่าง 

 
 

 
รูปที่ 3-1 ตัวอย่างโครงสร้างการเขียน Process Flow ในแนวตั้ง (Vertical) 

 

 จากรูปที่ 3-1 เป็นตัวอย่างของรูปแบบหรือโครงสร้างการเขียน Process Flow ในแนวตั้ง หรือ 
แนว Vertical ซึ่งนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเขียนและท าความเข้าใจได้ง่าย โดย
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ควรระบุลงใน Process Flow จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 – ล าดับกระบวนงาน  

 เพ่ือก าหนดล าดับของกระบวนงานต่างๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกระบวนงานตามสัญลักษณ์ ของ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนงานอื่น  
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ส่วนที่  2 – ชื่อกระบวนงาน  

 เพ่ือก าหนดถึง ชื่อหรือค าอธิบายของกระบวนการท างาน เช่น กระบวนการขอซื้อ กระบวนการ
จัดจ้าง กระบวนการผลิต กระบวนการรับสินค้าจากการผลิต เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 – แผนกที่เก่ียวข้อง  

 ก าหนดแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน โดยเมื่อมีการส่งเอกสารหรือกระบวนงานข้ามแผนก 
จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  

ส่วนที่ 4 – เอกสารเบื้องต้น (Document Input)  

 เอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ Input Process ของแต่ละกระบวนงาน จะเป็นส่วนที่ไว้บ่ง
บอกถึง การเริ่มต้นของกระบวนงานจากเอกสารที่ได้รับ และต่อเข้าไปที่ส่วนที่ 5 คือ กระบวนการท างาน จาก
ระบบจะสามารถบอกได้ว่าเอกสารมาจากแผนกใด และจะส่งต่อไปแผนกใด ดังรูปตัวอย่าง 

ส่วนที่  5 – ขั้นตอนการท างาน (Process Flow)  

 ในกระบวนการท างาน เราจะท าการเขียนออกมาเป็นรูปที่สามารถสื่อสารกระบวนการท างาน ได้
โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ของการจัดท ากระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างานที่เขียนออกมาเป็นรูป จะ
สามารถสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ค าพูด และสามารถที่จะท าการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการตัดกระบวนการท างานซ้ าซ้อน หรือขาด
ประสิทธิภาพ และหากผู้ประกอบการจัดท า Process Flow โดยการใส่ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน จะสามารถ
ท าให้มองเห็นถึงกระบวนการท างาน ที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถท่ีจะระดมความคิดของคนในองค์กรเพ่ือ
ร่วมปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้นได้ หรือปรับกระบวนการท างานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับแผนกท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 6 – เอกสาร / รายงาน (Document Output)  

 ในส่วนนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถเห็นถึงความต้องการ เช่น  รายงานหรือเอกสาร ที่แต่ละ
กระบวนงานต้องการและสามารถท าการรวบรวมเอกสารหรือรายงานที่จ าเป็นต่อกระบวนงานและตัด
เอกสารหรือรายงานที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ออกเพ่ือลดต้นทุนในการท างาน เช่น เวลา ผู้จัดท า และวัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ ได ้เป็นต้น 

 ส าหรับตัวอย่างการเขียน Process Flow ในกระบวนการรับวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดิบ สามารถ
พิจารณาได้จากรูปที่ 3-2 
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รูปที่ 3-2 ตัวอย่าง Process Flow ของการรับวัตถุดิบเข้าคลังวัตถุดิบ  
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3.2  การวิเคราะห์จุดอ่อนหรือปัญหาของระบบสารสนเทศ  
 

 ในส่วนนี้  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน หรือปัญหาของระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์จาก
กระบวนการท างานในปัจจุบันของแต่ละกระบวนการ หรือที่เรียกว่า Process Flow Analysis นั่นเอง ดังนั้น 
สิ่งที่จะถูกน ามาวิเคราะห์ในส่วนนี้ก็คือ Process Flow - As Is ที่ได้จากหัวข้อที่ 3.1  

 การวิเคราะห์จุดอ่อนหรือปัญหาของระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์จากกระบวนการท างานปัจจุบัน

นั้น จะท าให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของกระบวนการใน 2 สิ่ง ดังนี้ 

 

1) กระบวนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

เป็นการวิเคราะห์กระบวนการท างานในปัจจุบันว่า มีกิจกรรมหรือขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 

หรือซ้ าซ้อน หรือการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดล าดับขั้นตอนการท างานไว้อย่างไม่ถูกต้อง 

เหมาะสมหรือไม่ หากผลจากการวิเคราะห์พบว่า ยังมีกิจกรรมทีไ่ม่มีประสิทธิภาพนี้อยู่ ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อที่ 3.3 

ส าหรับตัวอย่างของกระบวนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการท างานที่ซ้ าซ้อน และ

วิธีการท างานที่ไม่เหมาะสม แสดงได้ดังรูปที่ 3-3 

 

 

 

 

 



Best Practices และ Lessons Learned  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 

-29- 

       
                   :

WH-001
              :                                  /    

       :      :  RM-5
As Is

                

               

       /       

                 

Planning / MFG  
          

                    

        
        ?

             
planning 

          
           

              
     

             
(RL)

         
       

           
Y

N

Y

N

              
       

1/

         1 
                                                              
                     RM 
                                                            
                                                   

                  
        

   RM-6

                     
   

10 min 5 min

3 min

1  hrs
10 min

30 min

 

รูปที่ 3-3 ตัวอย่างกระบวนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

หมายเหต ุ1 
เก็บต้นฉบบัใบโอนย้ายและส าเนาใบแจ้งส่งหลงัระบเุลขที่ใบโอนย้ายและ 
เก็บเข้าแฟ้มจ่ายออก RM ไว้รอแนบเอกสารใบส่งสินค้าต้นฉบับที่ได้รบักลับ 
จากแผนกขนส่งและส่งต้นฉบบัใบโอนย้ายและใบแจ้งส่งสินค้าให้แผนกบญัชี  
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จากรูปที่ 3-3 เป็นตัวอย่างกระบวนการท างานปัจจุบันของกระบวนการจ่ายวัตถุดิบเพ่ือส่งผลิต 
ซึ่งจาก Process Flow พบว่า มีบางขั้นตอนที่สถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องท า ได้แก่ 
การจัดท าใบเบิกวัตถุดิบในระบบ เนื่องจากเป็นการจ่ายภายในเพ่ือใช้ในการผลิต ซึ่งฝ่ายวางแผนการผลิตได้ท า
การแตก Bill of Materials (BOM) และสร้างใบเบิกในระบบอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น ขั้นตอนเหล่านี้จึงถือเป็น
ขั้นตอนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพของคลังสินค้านั่นเอง 

 

2) จุดบกพร่องของกระบวนการที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ  
เป็นการวิเคราะห์กระบวนการท างานในปัจจุบัน เฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้

งานระบบสารสนเทศ ตามที่ระบุไว้ในแบบส ารวจปัญหา การวิเคราะห์จึงมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่เป็นสาเหตุหรือ
ที่มาของปัญหาเป็นหลัก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ที่ได้ อาจน าไปสู่ข้อสรุปส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ หรือ
การปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ERP) ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.3 และ 3.4 ตามล าดับต่อไป 

 
ส าหรับตัวอย่างของกระบวนการท างานที่มีจุดบกพร่อง และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการใช้งาน

ระบบสารสนเทศ แสดงดังรูปที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 



Best Practices และ Lessons Learned  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 

-31- 

      
                   :

P002
              :                     

       :                        
 

                

               

       /       

           

          1/1           
 

1
                                                                                                     
                                                                       

           

             

               
                        

1

    ?
        

              
    list

       
          

     

      
         

          
             

      
           ?

           
   

            
            

      

             
    

                 
              

              
            

   

1 2

2                                                                                    

 

รูปที่ 3-4 ตัวอย่างกระบวนการท างานที่มีจุดบกพร่อง และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
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จากรูปที่ 3-4 แสดงตัวอย่างของกระบวนการจัดจ้างผลิตภายนอก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในขั้นตอนที่
ระบุไว้เป็น  และ  นั้น เป็นขั้นตอนที่ถือเป็นจุดบกพร่องของกระบวนการ กล่าวคือ การจ้างผลิต
ภายนอกโดยการท าเพียงใบเบิกสินค้าเพ่ือให้ฝ่ายผลิตท าการเบิกสินค้ามาให้กับผู้รับจ้างผลิตและไม่มีการแจ้งให้
ฝ่ายวางแผนผลิตรับทราบเมื่อด าเนินการแล้วนั้น เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการติดตามตรวจสอบยอดรับเข้าเทียบ
กับยอดจ่ายออกของสินค้าที่ถูกเบิกไปจ้างผลิต และปัญหาการวางแผนการผลิตกรณีที่มีการจ้างผลิตภายนอกเกิด
ความคลาดเคลื่อนนั่นเอง 

 
3.3  การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภายในองค์กร (Business 

Process To Be) 
 
 จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 3.2 เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือปัญหาของระบบสารสนเทศ โดย
วิเคราะห์จากกระบวนการท างานปัจจุบัน หรือ Process Flow – As IS Analysis นั้น ผลวิเคราะห์ที่ได้จะน าไปสู่
แนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานในแต่ละกระบวนการนั้นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ 
 ส าหรับวิธีการที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน จ าแนกตามรูปแบบ
ของปัญหาทั้ง 2 ลักษณะที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 3.2 นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1) การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
จะเน้นการปรับปรุงกระบวนการโดยการลดและก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้กระบวนการ

ท างานมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันเวลาได้มากขึ้น โดยหลักการที่นิยมน ามาใช้เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการในลักษณะนี้ ได้แก่ หลักการ ECRS ซึ่งอธิบายได้ดังนี ้

หลักการ ECRS เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การ
จัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความ
สูญเปล่าได้เป็นอย่างด ีดังนี้ 

E มาจาก Eliminate คือ ขจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ระบบสารสนเทศหรือเอกสารที่ ไม่จ าเป็น
ออกไปโดยหากลองพิจารณาขั้นตอน หรือเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการท างานปัจจุบัน อาจพบว่าขั้นตอน
หรือเอกสารบางอย่างอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าหรือต้องมีก็เป็นได้ ดังนั้น เราสามารถก าจัดขั้นตอนหรือ
เอกสารนั้นออกไปได้เลย 

C มาจาก Combine คือ การรวมขั้นตอนหรือกิจกรรมการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนการ
รวมเอกสารจากหลายๆ แผ่น หรือหลายๆ แหล่งมาไว้ในแผ่นเดียวหรือแหล่งเดียวกันได้ ซึ่งจะท าให้สะดวก
ส าหรับการท างานและลดปริมาณเอกสารที่ต้องใช้และจัดเก็บลง 
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R มาจาก Rearrange หมายถึง การจัดเรียงล าดับขั้นตอนการท างาน ตลอดจนล าดับการบันทึก
หรือเรียกใช้ข้อมูลหรือเอกสารใหม่ เพ่ือเป็นการปรับขั้นตอนการท างานร่วมกับเอกสารให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

S  มาจาก Simplify หมายถึง การท าให้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยากซับซ้อนของงานลง รวมถึงการ
จัดรูปแบบของระบบสารสนเทศหรือเอกสารให้เข้าใจง่ายและสะดวกเหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 
 ส าหรับตัวอย่างของการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน จากตัวอย่างของ
กระบวนการ 
จ่ายออกวัตถุดิบเพ่ือส่งผลิต ในรูปที่ 3-3 แสดงได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 3-5
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รูปที่ 3-5 ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
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 จากรูปที่ 3-5 พบว่า สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลงตามที่ได้อธิบายใต้รูปที่ 3-3 ได้จากเดิม 
จ านวน 10 ขั้นตอน เหลือ จ านวน 6 ขั้นตอน ซึ่งคิดเป็นเวลาที่ลดลงได้เท่ากับ 35 นาที ซึ่งสรุปได้ว่า สามารถ
ลดเวลาในกระบวนการจ่ายวัตถุดิบเพ่ือส่งผลิตภายในได้ถึงประมาณ 40% นั่นเอง   
 

2) การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

สารสนเทศภายในองค์กรนั้น ให้เน้นไปที่การปรับปรุงจุดอ่อนและจุดบกพร่องในกระบวนการที่เป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาในแต่ละประเด็น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 

• หลักการ ECRS เพ่ือก าจัด (E) รวม (C) จัดล าดับการท างานหรือระบบสารสนเทศใหม่ (R) ไป
จนถึงการท าให้กระบวนการท างานหรือระบบสารสนเทศสามารถท างานหรือใช้งานได้ง่ายขึ้น 
(S) เพ่ือแก้ไขสาเหตุของปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีเป็นอยู่ 

• การเพ่ิมศักยภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
การเพ่ิมหรือขยายฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ การเพ่ิมรายงานจากระบบ เป็นต้น 

• การปรับปรุงนโยบายหรือโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ท างาน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 

ส าหรับตัวอย่างของการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศภายในองค์กร จาก
ตัวอย่างของกระบวนการสั่งผลิตภายนอกในรูปที่ 3-4 แสดงได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 3-6 
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รูปที่ 3-6 ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ปรับหน้าที ่

ปรับกระบวนการ 

ปรับสารสนเทศ 

พิมพ ์PO เพื่อ 
ขออนมุติั 
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จากรูปที่ 3-6 พบว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างผลิตภายนอก ซึ่งระบุไว้ในรูป
ที่ 3-4 สามารถท าได้ด้วย 1) การปรับปรุงกระบวนการ โดยเพ่ิมขั้นตอนให้มีการขออนุมัติและออกใบ PO 
(Purchase Order) เพ่ือสั่งผลิตภายนอก 2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซึ่งเพ่ิมให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานและ
ฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ขององค์กรส าหรับการจ้างผลิตภายนอก และ 3) การปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
ให้ฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า PR (Purchase Requisition) ในการขอจ้างผลิต
ภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวมนั่นเอง 
 
3.4  กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
 

 สถานประกอบการที่เป็นกรณีศึกษาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางที่มี
พนักงาน 100 คน ปัจจุบันบริษัทใช้ระบบบัญชีควบคู่ไปกับโปรแกรม MS Access ที่เขียนขึ้นมาใช้เองภายใน
องค์กร โดยใช้โปรแกรม MS Access ในการเชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างแผนก เริ่มต้นที่ใบสั่งขายจากลูกค้า 
เนื่องจากรูปแบบการขายเป็นแบบผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า (Make to Order) โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมี
สูตรการผลิตแตกต่างกันในแต่ลูกค้า ดังนั้นแผนกวางแผนการผลิตด าเนินการวางแผนการผลิตเมื่อมีค าสั่งซื้อมา
จากลูกค้าเท่านั้น 
 เมื่อแผนกวางแผนได้ค าสั่งซื้อ (Order) มาจากลูกค้าแล้ว จะส่งวัตถุดิบที่ต้องการใช้งานสรุปในวันนั้น 
ๆ ส่งไปให้แผนกจัดซื้อโดยแผนกจัดซื้อดูแลคลังวัตถุดิบด้วย และท าการตรวจสอบวัตถุดิบและสั่งซื้อวัตถุดิบ
หากไม่เพียงพอ 
 เมื่อได้รับวัตถุดิบมาแล้ว แผนกวางแผนจะออกเอกสารให้ฝ่ายผลิตท าการผลิตสินค้า เมื่อผลิตสินค้า
เสร็จแล้วจะท าการชั่งสินค้าส าเร็จรูป บนตาชั่งซึ่งมีระบบตาชั่งท าการเก็บข้อมูลของสินค้าที่ท าการชั่งไว้ แล้ว
ออกมาเป็นรายงานเพ่ือให้แผนกคลังสินค้าส าเร็จรูป ท าการรับสินค้าเข้าคลัง โดยควบคุม Batch และน้ าหนัก
ต่อชิ้นของสินค้าส าเร็จรูปนั้น โดยท าการควบคุมสินค้าในคลังในซอฟต์แวร์ MS Excel และบันทึกข้อมูลการรับ
สินค้าในระบบ Express ต่อวันเป็นรอบ ๆ เป็นน้ าหนักรวมต่อ Batch สินค้า ไม่ละเอียดเท่าซอฟต์แวร์ MS 
Excel 
 ส าหรับรายงานจ านวนสินค้าส าเร็จรูปในคลัง ฝ่ายที่เก็บข้อมูลตรงนี้ เป็นทั้งแผนกคลังสินค้าส าเร็จรูป 
และแผนกขาย โดยถือข้อมูลคนละชุดกัน เพ่ือน ามาตรวจสอบความถูกต้องกันทั้ง 2 แผนก ท าให้งานซ้ าซ้อน 
 
          ในส่วนของระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้งานอยู่นั้น มีการใช้งานในบางแผนกดังต่อไปนี้ 

• งานจัดซื้อ 

• งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 

• การวางแผนการผลิต 
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ปัญหาการใช้งานระบบข้อมูลปัจจุบัน 
1) ด้านกระบวนการท างาน 

• งานหลายส่วนเป็นงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่ต้องใช้เวลาของพนักงาน
มากแต่เกิดคุณค่าต่อธุรกิจน้อย ซึ่งสามารถน าระบบ ERP มาช่วยลดงานส่วนนี้ได้ และให้
พนักงานท างานที่เกิดคุณค่าต่อธุรกิจมากขึ้น 

• ปัจจุบันคลังวัตถุดิบไม่ได้ท าการตรวจสอบของที่ออกไปสู่การผลิตทุกครั้งที่มีการเบิก
วัตถุดิบ แต่ท าทุกสิ้นวัน ท าให้ควบคุมต้นทุนและวัตถุดิบล าบาก 
 

2) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

• ผู้ปฏิบัติงานมีความใส่และความต้องการในระบบ ERP แต่อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้กับ
ระบบใหม ่
 

3) ด้านระบบสารสนเทศ 

• ด้าน IT มีการพัฒนาระบบย่อย MS Access เข้ามาใช้เพ่ือเชื่อมข้อมูลบางส่วนกัน
ระหว่างแผนก อีกท้ังมีโปรแกรมตาชั่งที่ไม่ได้เชื่อมกับระบบใดแต่ออกรายงานของด้วยตัว
โปรแกรมเอง ท าให้ฐานข้อมูลกระจายออกจากกัน 

 
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจปัจจุบัน 
ในการท างานภาพรวมเชื่อมต่อข้อมูล ส่งเอกสาร ระหว่างแผนกต่างๆ ยังมีความซ้ าซ้อนอยู่ ใน

กระบวนการผลิตยังขาดข้อมูลเอกสาร ท าให้ไม่สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตของสินค้าต่อ Batch 
ได้ ซึ่งแนวทางการแก้ไขสามารถน าระบบ ERP มาช่วยวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต และการวิเคราะห์
หาต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยทางบริษัทควรพิจารณาระบบ ERP ที่รองรับการเชื่อมต่อหลายโรงงานของ
บริษัทเข้าด้วยกัน และรอบรับการเติมโตธุรกิจในอนาคตภายหน้า ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ปัจจุบันเน้นการวิเคราะห์กระบวนการวางแผนการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในองค์กร ดังแสดงผัง
กระบวนการทางธุรกิจปัจจุบันในหน้าถัดไป 
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รูปที่ 3-7 ผังกระบวนการทางธุรกิจการวางแผนการผลิตในปัจจุบัน
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รูปที่ 3-8 ผังกระบวนการทางธุรกิจการวางแผนการผลิตหลังปรับปรุง
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ตารางที่ 3-2 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในส่วนของการวางแผนการผลิต 
 

 
 

กระบวนการ จ านวน
ขั้นตอน 

จ านวนเวลา หมายเหตุ 

As Is 31 22 ชั่วโมง  
25 นาที 

 

To Be 6 536 นาที  - กรณีมี Order ขาย จากฝ่ายขาย ระบบจะ
ประมวลผลว่า Order นั้น เหมาะกับก าลังผลิต
ของเครื่องไหน และสามารถผลิตได้ทันตามวันที่
ก าหนดส่งของฝ่ายขายได้หรือไม่ โดยระบบจะ
ประมวลผลใช้การวางแผนความต้องการวัสดุ 
(Material Requirements Planning, MRP) 
ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 
ร ะ บ บ มี ก า ร อ อ ก ใ บ ข อ ซื้ อ  (Purchase 
Requisition, PR) โด ย อัต โน มั ติ  ส าม ารถดู
สถานะของเครื่องจักรได้ว่ามีเครื่องใดเสียหรือไม่
เสีย ทราบสถานะของ Job ที่ก าลังผลิตอยู่ว่า 
Job ใดผลิ ต แล้ ว เส ร็ จ  แล ะ  Job ใดก าลั ง
ด าเนินการผลิตอยู่ 
- หากมี Order แทรก สามารถน า Order ใหม่
มาวางแผนการผลิตและวางแผนความต้องการ
วัสดุในระหว่างวันได้เลย ซึ่งช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจว่าสามารถรับ Order นั้นได้หรือไม ่
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3.5  การวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้ผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow 
Process Chart) 

 
 ผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้บันทึกขั้นตอน
การท างานตามล าดับก่อนหลัง โดยใช้สัญลักษณ์แทนข้ันตอนการท างานแบบต่าง ๆ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่  
 
          หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation)  

         หมายถึง ขั้นตอนการเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย (Transportation) 
          หมายถึง ขั้นตอนการรองาน (Delay)    

         หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection) และ  
         หมายถึง ขั้นตอนการเก็บสินค้าหรือวัสดุ 
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ตัวอย่างของขั้นตอนการท างานทั้ง 5 กลุ่ม แสดงดังรูปที่ 3-9 

 
 

รูปที่ 3-9 การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนขั้นตอนการท างาน 
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ขั้นตอนในการจัดท าผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart)   
ขั้นตอนที่ 1 
 
 ท าการเก็บข้อมูลในการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นของการผลิตจนจบขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเพ่ือท า
การส่งมอบ โดยจะแยกการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่หนึ่ง การเก็บข้อมูลระยะทางในการเดินทางของวัสดุในสายผลิตของแผนกต่าง ๆ ว่ามีระยะทาง
จากเครื่องจักรหนึ่งถึงอีกเครื่องจักรหนึ่งเท่าไหร่ โดยเริ่มนับระยะทางเมื่อมีการเคลื่อนที่ และหยุดนับเมื่อวัสดุ
หยุด “ให้นับเป็นหนึ่งครั้ง” แล้วจดบันทึกเอาไว้ ทั้งนี้การนับระยะการเดินทางให้ท าการนับอย่างน้อย 3 ครั้ง 
แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของระยะทาง หลังจากนั้นจึงจดข้อมูลระยะทางเฉลี่ยไว้ 

 
 ส่วนที่สอง  การเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานในสายผลิตของแผนกต่างๆ ว่ามีเวลาในการ
ผลิตของแต่ละเครื่องจักรเท่าไหร่ โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่การจับชิ้นงานเข้าเครื่อง และหยุดนับเมื่อวัสดุหยุด “ให้
นับเป็นหนึ่งครั้ง” แล้วจดบันทึกเอาไว้ ทั้งนี้การจับเวลาให้จับเวลาการผลิตอย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยของเวลา และจดข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตโดยเฉลี่ยไว้     
 

ส่วนที่สาม การเก็บข้อมูลเวลาในการเดินทางของวัสดุในสายผลิตของแผนกต่าง ๆ ว่าระยะทางจาก
เครื่องจักรหนึ่งถึงอีกเครื่องจักรหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ โดยเริ่มจับเวลาเมื่อมีการเคลื่อนที่และหยุดจับเวลาเมื่อวัสดุ
หยุด “ให้นับเป็นหนึ่งครั้ง” แล้วจดบันทึกเอาไว้ ทั้งนี้การจับเวลาให้จับเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้ง 
แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของเวลา และจดข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยไว้   
 
 
ขั้นตอนที่ 2 
 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละแผนกลงใน Flow Process Chart  ดังรูปที่ 3-10 
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FLOW  PROCESS  CHART 
CHART NO.                          SHEET  
NO.      OF 

SUMMARY 

ACTIVITY : ขาโต๊ะB-49/ ขาโต๊ะ 
 
METHOD : PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESEN
T 

PROPOS
E 

SAVING 

OPERATION    
TRANSPORT    

LOCATION :  
OPERATOR ( s ) 

DELAY    
INSPECTION    

CHART BY.                                           
DATE :  
APPROVED BY.                                    
DATE : 

STORAGE    
DISTRANCE ( ม )    
TIME นาที    

DESCRIPTION TIME 
นาที DIST. 

เมตร 

SYMBOL REM 
     

1. เบิกไม้จากโกดังเก็บไม้มาที่แผนกเตรียม 
    ผลิต 

        

2. ตัดไมต้ามขนาดที่ก าหนด         
- น าไม้จากพาเลตที่เตรียมไว้ หยิบมาครั้ง 
   ละ 5 ท่อนวางบนเครื่องตัด 

        

- ท าการตัดไม้ทีละท่อนจนครบ 5 ท่อน         
- หยิบไม้ที่ตดัเสร็จกองไว้ท่ีโต๊ะข้างเครื่อง 
   ตัด 

        

 

รูปที่ 3-10 การอธิบายขั้นตอนการกรอกข้อมูลในผังกระบวนการการเคลื่อนที่ของวัสดุ 

ใส่ชื่องาน 

ใส่จ านวนหน้า 1 of 5 

ใส่รายละเอียดขั้นตอนในการผลิตทุกขั้นตอน 

หมายถึงการปฏิบัติ 

หมายถึงการรอคอยงาน 

หมายถึงการตรวจสอบ 
 

หมายถึงการเคลื่อนที่ 

หมายถึงการจัดเก็บ 
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รูปที่ 3-11 ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของวัสดุก่อนการปรับปรุง 

 
 
 
 

25xx 
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ขั้นตอนที่ 3 
 
 เมื่อได้ข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้วท าการโยงเส้นเพ่ือดูเส้นทางการด าเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 3-11 

 

 
รปูที่ 3-12 แผนภาพการเคลื่อนที่ของวัสดุก่อนการปรับปรุง 

 
แผนภาพกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Diagram) ควรใช้คู่กับผังกระบวนการแสดง

การเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart)  ซึ่งเป็นแผนภาพที่วาดตรงตามสเกล และต าแหน่งต่าง ๆ ใน
สถานที่ปฏิบัติงานโดยจะใส่เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ และมีสัญลักษณ์ของผังกระบวนการ
แสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุใส่ก ากับไว้ด้วย  
 
ขั้นตอนที ่4 
 
 น าข้อมูลที่กรอกในผังกระบวนการเคลื่อนที่ของวัสดุมาท าการวิเคราะห์ว่า มีขั้นตอนใดบ้างที่จะ
สามารถลดได้ตามหลักการปรับปรุงกระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) ลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น (Eliminate) 
2) รวมข้ันตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน (Combine) 
3) จัดล าดับขั้นตอนการท างานเพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว (Rearrange) 
4) ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Simplify) 
เพ่ือให้ได้ขั้นตอนที่เป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และท าการเรียงล าดับขั้นตอนใหม่อีกรอบ  

25xx 
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รูปที่ 3-13 ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของวัสดุการหลังปรับปรุง 

25xx 
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รูปที่ 3-14 แผนภาพการเคลื่อนที่ของวัสดุบริเวณท่ีปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง 
  

จากแผนภาพการเคลื่อนที่จะเห็นว่าการ Packing สินค้า (ก่อนปรับปรุง) เป็นกระบวนการผลิตที่
จะต้องท าการบรรจุ (Packing) มีการย้ายโซนการท างานจากโซนการท างานโซน G ไปโซน H ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาเส้นทางการเคลื่อนย้ายเพ่ิมขึ้นมา แล้วยังมีการน าชิ้นงานไปวางรอการบรรจุ (Packing) ซึ่งส่งผลท าให้มี 
WIP เกิดข้ึนจึงท าให้ลดการสูญเสียดังกล่าวลงได้ 
 

ขั้นตอนที่ 5 
 ในขั้นตอนนี้ เป็นการน าค่าเวลาก่อนการปรับปรุงทั้งหมดมารวมกัน และน าค่าเวลาหลังการปรับปรุง
ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นหาผลต่างจากการปรับปรุงดังแสดงในตารางที่ 3-3 

25xx 
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ตารางที่ 3-3 ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้ Flow Process Chart 

กิจกรรม ปัจจุบนั หลังปรับปรุง ผลลัพธ ์

การปฏิบัติงาน 9 6 -3 

การเคลื่อนที่ 5 3 -2 
การรอ 1 0 -1 

การตรวจสอบ 0 0 0 
การจัดเก็บ 1 1 0 

จ านวนงาน(Bat) 1 1 0 
ระยะทาง(เมตร) 37 8 -29 

เวลา(วินาที) 7,990 3,955 -4,035 

 
ขั้นตอนที่ 6 
 ในขั้นตอนนี้ เป็นการค านวณเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของการปรับปรุง เช่นจากตารางที่ 3-3 สามารถ
ค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 

1) กิจกรรมการปฏิบัติงาน   = จ านวนขั้นตอน (หลังปรับปรุง) – จ านวนขั้นตอน (ปัจจุบัน) 
=  6  -  9 
=  -3 ขั้นตอน 
 

2) กิจกรรมการเคลื่อนที่      = จ านวนขั้นตอน (หลังปรับปรุง) – จ านวนขั้นตอน (ปัจจุบัน) 
=  3  -  5 
=  -2 ขั้นตอน 
 

3) กิจกรรมการรอ            = จ านวนขั้นตอน (หลังปรับปรุง) – จ านวนขั้นตอน (ปัจจุบัน) 
=  0  -  1 
=  -1 ขั้นตอน 
 

4) กิจกรรมการตรวจสอบ    = จ านวนขั้นตอน (หลังปรับปรุง) – จ านวนขั้นตอน (ปัจจุบัน) 
=  0  -  0 
=  0 ขั้นตอน 
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5) กิจกรรมการจัดเก็บ       = จ านวนขั้นตอน (หลังปรับปรุง) – จ านวนขั้นตอน (ปัจจุบัน) 
=  1  -  1 
=  0 ขั้นตอน 
 

6) จ านวนงาน (ขั้นตอน)     = จ านวน (หลังปรับปรุง) – จ านวน (ปัจจุบัน) 
=  1  -  1 
=  0 ขั้นตอน 
 
 

7) ระยะทาง (เมตร)          = ระยะทาง (หลังปรับปรุง) – ระยะทาง (ปัจจุบัน) 
=  8  -  37  =  -29  เมตร 
 

8) เวลา (วินาที)              = เวลา (หลังปรับปรุง) – เวลา (ปัจจุบัน) 
=  3,955  -  7,990 
=  -4,035 วินาที 

       
 
ผลที่ได้คือ  

              สามารถลดเวลาในการท างานลง 4,035 วินาที จากทั้งหมด 7,990 วินาที เหลือ 3,955 วินาที คิด
เป็น 50.50% ซึ่งมีวิธีค านวณ ดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้        =  (เวลาที่สามารถลดได้ ÷ เวลาปัจจุบัน) x 100% 
=  ( 4,035 ÷ 7,990 ) x 100%  =  50.50% 

              และลดระยะทางลง  29 เมตร  จากทั้งหมด  37 เมตร ลง เหลือ 8 เมตร  คิดเป็น  78.38% (ใช้
สูตรค านวณเดียวกัน) ที่ส าคัญคือสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 3 ขั้นตอน การเคลื่อนที่ได้ 2 ขั้นตอน 
และการรอคอยได้อีก 1 ขั้นตอน รวมขั้นตอนทั้งหมดที่สามารถลดได้คือ 6 ขั้นตอน จาก 16 ขั้นตอน เหลือ
เพียง 10 ขั้นตอนเท่านั้น คิดเป็น 37.50% (ใช้สูตรค านวณเดียวกัน) 
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4.1  การก าหนดความต้องการระบบ ERP (Term of Requirements) 
 
 ความหมายและความส าคัญของ TOR 

ข้อก าหนดความต้องการ หรือ Terms of Requirement หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR ที่ใช้กันใน
โครงการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานระบบ ERP เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและรายละเอียดของระบบ ERP ที่
สถานประกอบการที่จัดท า TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างด าเนินการเขียนโปรแกรม ERP หรือผู้จ าหน่ายตลอดจน
ติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP รับทราบ และรับผิดชอบด าเนินการให้ระบบ ERP สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ ดังนั้น TOR จึงเทียบได้กับข้อก าหนด หรือ Specifications ของระบบ ERP ที่สถานประกอบการต้องการ
และจัดท าข้ึนส าหรับการจัดซื้อหรือจัดจ้างด าเนินการนั่นเอง 

 

 ส าหรับความส าคัญของ TOR ที่เก่ียวข้องกับระบบ ERP มีสองประการ ดังนี้ 

1)  TOR มีความส าคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จในการใช้งานระบบ ERP ภายใน
องค์กร ส าหรับสถานประกอบการที่ก าลังจะเริ่มต้นพัฒนาระบบ ERP เนื่องจาก หาก TOR สามารถระบุความ
ต้องการใช้งานระบบ ERP ได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเขียน 
หรือติดตั้งซอฟต์แวร์จะต้องด าเนินการไว้อย่างชัดเจน TOR จะท าให้การคัดเลือกซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการติดตั้ง
และด าเนินการระบบ หรือการคัดเลือกผู้รับผิดชอบพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ สอดคล้องกับความต้องการ สภาพการด าเนินงานภายในองค์กร และงบประมาณขององค์กรมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้งานระบบ ERP ที่พัฒนาขึ้นในอนาคต 

2)  TOR ถือเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างผู้จ าหน่าย ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ไป
จนถึงผู้ให้บริการติดตั้งและด าเนินการระบบ ดังนั้น TOR จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณ
และคุณภาพงาน 

ส าหรับสถานประกอบการที่มีการติดตั้งและใช้งานระบบ ERP อยู่แล้ว TOR ถือเป็นเอกสารส าคัญที่
สามารถน ามาใช้อ้างอิงในการพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือไม่เต็มศักยภาพของระบบ ERP ที่องค์กรใช้อยู่ปัจจุบัน 

บทที่ 4 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าครั้งที่ 3 : ข้อก าหนดความต้องการ (TOR) การน า
ระบบ ERP มาใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร 
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การเขียน TOR 

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การเขียน TOR ส าหรับระบบ ERP นั้น สามารถเปรียบเทียบได้กับการเขียน
ข้อก าหนด หรือ Specifications ของระบบ ERP ที่สถานประกอบการมีความต้องการใช้งานนั่นเอง ดังนั้น 
การเขียนข้อก าหนดดังกล่าว จึงสามารถแยกได้เป็น 2 กรณ ีได้แก่ 

1) การเขียน TOR เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกและใช้งานระบบ ERP 
2) การเขียน TOR เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบ ERP ที่มีอยู่ 

ส าหรับการเขียน TOR ในแต่ละกรณี สามารถอธิบายรายละเอียดการด าเนินการได้ดังนี้ 

 

4.1.1  การเขียน TOR เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกและใช้งานระบบ ERP 

  ในการเขียน TOR ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่มีการใช้งานระบบ ERP และต้องการ
เตรียมความพร้อม หรือเตรียมข้อมูลส าหรับการคัดเลือกซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้พัฒนา
ระบบ (ในกรณีที่ไม่ใช้ ERP Package) นั้น สถาน-ประกอบการสามารถด าเนินการได้ตามแนวทางดังนี้ 

1) จัดท า Business Process – As IS ขององค์กร พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

2) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
และระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยค านึงถึงกระบวนการท างานเมื่อมีการน าระบบ 
ERP มาใช้งาน และเมื่อได้ข้อสรุปของการปรับปรุงกระบวนการ ให้จัดท าเป็น Business 
Process – To BE ทีแ่สดงถึงกระบวนการท างานใหม่ขององค์กร 

3) ศึกษา Business Process – To BE ในแต่ละกระบวนการและกระบวนการย่อย พร้อม
ทั้งให้ผู้ใช้งานระบบในแต่ละกระบวนการ ท าการระบุความต้องการในการใช้งานระบบ 
ERP ในส่วนงานและความรับผิดชอบของตนโดยละเอียด 

4) น ารายการความต้องการที่รวบรวมได้จากข้อ 3 มาท าการทบทวน โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อก าหนดหรือความสามารถพ้ืนฐานของ ERP Package ต่างๆ ที่มีอยู่  เพ่ือท าการ
ปรับปรุงรายการความต้องการที่ได้มา ซึ่งจะท าให้ได้ข้อสรุปถึงความต้องการที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์ในแต่ละกระบวนการ  

ส าหรับแบบฟอร์มและตัวอย่างของข้อก าหนดความต้องการระบบ ERP ใน 4 กระบวนการ
ส าคัญ ได้แก่ การขาย การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สามารถ
พิจารณาได้จากตารางที่ 4-1 ถึง 4-4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-1 ตัวอย่างข้อก าหนดความต้องการของงานขาย 

การพยากรณ์ยอดขาย 
1 สามารถ Import Sales Forecast เข้าระบบได้ 
2 สามารถประเมินได้ว่า จ านวน Comitted Volume กับลูกค้าว่าสินค้าจะมีเม่ือไร และขายครบ 

Commited หรือยัง 
3 สามารถบอกได้ว่าออเดอร์เกินยอดพยากรณ์หรือไม่ หรือออเดอร์ที่มา ณ ปัจจุบัน  

จะไม่เพียงพอกับ Forecast ในช่วงสัปดาห์หรือวันใด  โดยต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าเพ่ือปรับ Forecast 
ได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 

4 สามารถรายงานสรุปของสินค้าว่า ยอดคงเหลือ ยอดขาย และยอดพยากรณ์ของสินค้าแต่ละชนิดแต่
ละช่วงเวลา  

5 สามารถดึงรายงาน ยอดสั่งซื้อ ยอดส่งจริง ยอดตัดออเดอร์ และสต็อก FG เปรียบเทียบกันได้ 
6 สามารถเห็น Status ของสินค้าเมื่อมีการ Key ดู เช่น สินค้านี้มีค้างส่งเท่าไหร่ เหลือสต็อกเท่าไหร่ 

การเรียกดูรายงานต่างๆ 
1 สามารถเรียกด ูLot  สินค้าได้ เมื่อมีการเรียกดูสต็อก 
2 สามารถเรียกดสูต็อกที่ลูกค้า ซึ่งเป็นสาขาจ าหน่ายสินค้าได้ 
3 สามารถแสดง Status ของการเปิด PO ว่า ได้ หรือไม่ได้ ถ้าได้ จะพร้อมส่งเมื่อใด หรือถ้ามีการขาดส่ง 

จะได้อีกเมื่อใด 
4 สามารถเช็คสถานะของการขนส่งสินค้าได้ว่า สินค้าส่งถึงลูกค้าวันที่เท่าไหร่ ส่งสินค้าครบจ านวนหรือไม่ มี

ของคืนหรือไม่ 
5 สามารถเรียกดสูต็อกสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือตามรายลูกค้า และสามารถเรียกดูตามหมวดหมู่ของ

สินค้าได้ 
6 สามารถดูยอดขายเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

การเรียกดูรายงานต่างๆ 
7 สามารถดึงข้อมูลการขาย ยอดเคลื่อนไหว แยกตามลูกค้า ตามเดือน โดยข้อมูลมีทั้ง จ านวนหีบ 

จ านวนเงิน 
8 สามารถดู Margin ของสินค้า / ของลูกค้า ทั้ง Port 
9 สามารถเช็คดูราคาขายของสินค้าทุกรายการได้ ตามแต่ละ Marketing Price ได้ 
10 ฝ่ายขายสามารถเช็คดูยอดการท ารับคืนสินค้าของแต่ละลูกค้าได้ ทั้งจ านวนหน่วย และ จ านวนเงิน 
11 ฝ่ายขายสามารถดูรายละเอียดของลูกค้าได้ เช่น ดู ชื่อ ที่อยู่  วงเงิน  เครดิต เป็นต้น 
12 สามารถเช็คสต็อกการ์ด และ เช็คสต็อกแบบย่อในหน้าเอกสารหรือหน้ารายงานใดๆ ก็ได้ (สต็อกแบบ
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ย่อต้องบอกถึง รหัสสินค้า MMK ชื่อสินค้า จ านวนสินค้าในแต่ละคลัง ราคาขาย ยอดค้างส่ง) 
13 สามารถเช็คยอดขายเปรียบเทียบ 12 เดือนของแต่ละลูกค้าได้ แบบเป็นจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน 

การรับ Sales Order และออกใบสั่งขาย 
1 MKT คีย ์Sales Order ลงในระบบ โดยระบุ จ านวน / วันที่ส่งสินค้า / เลขที่ PO. หรือ เลขที่ใบแจ้ง

ผลิต ใน Order ทุกตัวที่ Key ลงไป  
2 ในการคีย์ใบสั่งขาย สามารถคีย์รหัสสินค้าของลูกค้า หรือ บาร์โค้ดสินค้า หรือ รหัสสินค้าก็ได้ สามารถ 

Link กันได้หมด 
 

ตารางที่ 4-2 ตัวอย่างข้อก าหนดความต้องการของงานวางแผนการผลิต 

การวางแผนความต้องการวัสดุ 
1 เมื่อฝ่ายขายคีย ์Order ลงในระบบแล้ว ระบบจะค านวณสต็อกสินค้าส าเร็จรูปที่มี เทียบกับ Order ที่รับ

มาแล้วแจ้งเตือนในส่วนที่มีสินค้าส าเร็จรูปไม่เพียงพอกับความต้องการ ระบบสามารถที่จะบอกได้ว่าสินค้าจะ
มีเพียงพอในอนาคต เมื่อไร  

2 สินค้าส าเร็จรูปที่มีความต้องการไม่เพียงพอ ระบบท าการประมวลผลเป็นยอดความต้องการวัสดุ (MRP)  
3 ยอดความต้องการวัสดุ (MRP) ที่ระบบค านวณออกมา หากมีปริมาณมากกว่า Order ให้ระบบแจ้งเตือน 

โดยจะต้องสามารถก าหนดได้ว่าให้แจ้งเตือนที่ Order ส่งในช่วงไหน หรือ เดือนไหน เพ่ือที่จะได้ท าการ
เลื่อนวัสดุ ออกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ 

4 ยอดความต้องการวัสดุที่ระบบค านวณออกมา หากมีปริมาณน้อยกว่า Order ให้ระบบแจ้งเตือน โดย
จะต้องสามารถก าหนดได้ว่าให้แจ้งเตือนที่ Order ส่งในช่วงไหน หรือ เดือนไหน เพ่ือที่จะได้ท าการเลื่อน
วัสดุ เข้ามาได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถสั่งเพ่ิมเข้ามาได้ตามช่วงเวลา 

5 Bill of Materials (BOMs) 
5.1 สามารถก าหนดประเภท BOMs อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- Material BOMs 
- Packaging BOMs 

5.2 สามารถดูภาพ BOM ของสินค้าได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงล่างสุด 
5.3 สามารถเรียกด ูBOM เป็นรายการสินค้าได้ เช่น เรียกดูสินค้าก็จะสามารถทราบได้ว่าสินค้านั้น ประกอบไป

ด้วย วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์อะไรบ้าง แล้วบอกได้ว่าสินค้านั้น มีก าหนดส่งสินค้าวันไหน เป็นของ PO. 
หรือใบแจ้งผลิตเลขที่อะไร  
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5.4 สามารถเรียกด ูBOM ที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันได้ เช่น เรียกดูวัตถุดิบ R1 ก็จะสามารถทราบได้ว่าวัตถุดิบ R1 
ใช้ในสินค้าอะไรบ้าง มีก าหนดส่งสินค้าวันไหน เป็นของ PO. หรือใบแจ้งผลิตเลขที่อะไร  

5.5 สามารถเรียกด ูBOM ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เดียวกันได้ เช่น เรียกดูบรรจุภัณฑ์ P1 ก็จะสามารถทราบได้ว่าบรรจุ
ภัณฑ์ P1 ใช้ในสินค้าอะไรบ้าง มีก าหนดส่งสินค้าวันไหน เป็นของ PO. หรือใบแจ้งผลิตเลขที่อะไร  

5.6 สามารถก าหนดการคีย์เงื่อนไขพิเศษ ในการ์ดวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ใน MRP ได้ เช่น วัตถุดิบ R1 จะต้อง
มีการส่งตรวจพิเศษ ก่อนมีการส่งเข้ามาท่ีบริษัท 

5.7 สามารถก าหนด Lead Time ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ แต่ละตัวได้ 
5.8 สามารถก าหนด Pack Size ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ แต่ละตัวได้ 
5.9 ระบบสามารถค านวณ Safety Stock ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วก าหนดเป็น Safety Stock  ของวัตถุดิบและ

บรรจุภัณฑ ์แต่ละตัว 
5.10 หากตอ้งการก าหนด Safety Stock เอง ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้  
5.11 ระบบสามารถแจ้งเตือน แล้วท าการเปิดใบขอซื้อได้เลย เมื่อมีวัสุดมีปริมาณต่ ากว่า Safety Stock 
5.12 สามารถเรียกดูรายงานสินค้าได้ตามกลุ่มของลูกค้า 
5.13 สามารถเรียกดูรายงานวัสดุได้ตามกลุ่มของ Supplier 
5.14 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง BOM จากแผนก RD ต้องมีการแจ้งเตือน อาจจะแจ้งเตือนในระบบ หรือ มาที่  Mail ให้

ฝ่ายวางแผนทราบ 
5.15 สามารถก าหนดช่วงเวลาหรือจ านวน ในการใช้ BOM หรือแจ้ง Second BOM 
5.16 สามารถแจ้งก าหนดเวลา ในการทบทวน BOM ได้ส าหรับ Plant Trial  

6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  Order หรือมี Order เพ่ิมเข้ามา ให้ระบบท าการแจ้งเตือนให้ฝ่ายวางแผนทราบ 
7 ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็น Real Time 
8 ในหน้าจอหน้าเดียว สามารถดูได้ทั้งรายการสินค้าที่มีสต็อกค้างส่งและยอดคงเหลือหลังหักค้างส่ง 
9 ในหน้าจอหน้าเดียว สามารถดูได้ทั้งรายการวัตถุดิบที่มสีต็อก / ความต้องการใช้  / ค้างรับ และ ยอด 

Balance หลังหัก ความต้องการใช้ กับสต็อกและค้างรับ และในส่วนของค้างรับสามารถบอกได้ว่าค้างรับ 
ว/ด/ป อะไร 

10 ในหน้าจอหน้าเดียว สามารถดูได้ทั้งรายการบรรจุภัณฑ์ที่มีสต็อก  / ความต้องการใช้  / ค้างรับ และ 
ยอด Balance หลังหัก ความต้องการใช้ กับสต็อกและค้างรับ และในส่วนของค้างรับสามารถบอกได้ว่า
ค้างรับ ว/ด/ป อะไร 

การวางแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule) 
1 ระบบสามารถค านวณ Capacity ของ Plant เทียบกับ Order ที่รับเข้ามาได้ โดยบอกได้ 

ทุกช่วงเวลาที่เรียกดู เช่น ใน 1 Week หรือ 1 Month  
2 ระบบสามารถบอกได้ว่า ก าลังการผลิตจะมากท่ีเครื่องจักรใด ช่วงเวลาไหน โดยบอกได้ 
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ทุกช่วงเวลาที่เรียกดู เช่น ใน 1 Week หรือ 1 Month  
3 ระบบสามารถบอกได้ว่าก าลังคนที่มีเพียงพอกับ Order ที่รับเข้ามาหรือไม่โดยบอกได้ 

ทุกช่วงเวลาที่เรียกดู เช่น ใน 1 Week หรือ 1 Month  
4 ในการสั่งผลิต เพียงใส่จ านวน Order ที่ต้องการ ระบบสามารถค านวณได้ว่าจะต้องผลิต  

ที่ Batch Size กี่ kg โดยต้องผลิตที่เครื่องจักรเครื่องใดบ้าง   
5 เอกสารที่ใช้ในการสั่งผลิต ต้องออกจากระบบ  เช่น ใบสัง่ผลติสินค้า ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเบิกบรรจุภัณฑ ์ โดย

ระบบจะท าการค านวณออกมาตาม Order ที่ป้อนเข้าไป 
6 ในการจัดท า Batch Processing Record (Batch Card)  ให้ระบบท าการค านวณออกมา แล้วก าหนด

เป็น Process  การท างานขึ้นมาตามเครื่องจักรที่ใช้ 
7 สามารถตรวจสอบ หรือ เช็คยอดงานระหว่างท าได้แบบ Real Time 
8 ระบบสามารถวางแผนการผลิตได้ตามก าหนดส่งสินค้า ของ Sales Order 
9 เมื่อมีการสั่งผลิต โดยที่มีบรรจุภัณฑ์ หรือ วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ ให้ระบบท าการแจ้งเตือน  
10 มีระบบการ  Simulate ด้านต้นทุนการผลิต เมื่อท าการผลิตที่เครื่องจักรหรือสูตรผลิต 

ที่ไม่ใช่ตาม Standard 
อ่ืนๆ  

1 สามารถรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน เพ่ือคาดการณ์ความต้องการวัสดุการ 
วางแผนการผลิตและการจัดท าแผนก าลังการผลิต 

2 Approve เอกสารการท างานในระบบได้เลย เช่น ใบขอซื้อ หรือใบสั่งการผลิต 
3 รองรับระบบ Barcode 
4 Approve PO. By e-mail send to supplier 
5 มีระบบรองรับการจ้าง Sub-contactor  
6 มีระบบรองรับงาน Outsourcing และ Sub-contractor ได้ 
7 มีระบบรองรับการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือมาขายต่อ 
8 มีระบบการจองวัตถุดิบส าหรับแผนการผลิตตามหมายเลข Sales Order 
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ตารางที่ 4-3 ตัวอย่างข้อก าหนดความต้องการของงานจัดซื้อ 

1 หน้าที่เปิดใบสั่งซื้อสามารถดูข้อมูลได้ครบ 
    1.1 ดูชื่อที่อยู่ เบอร์โทร วันที่ต้องการ รายละเอียดสินค้า 
    1.2 สินค้าท่ีรับเข้าและค้างรับ 
2 เรียกประวัติการสั่งซื้อ เช่น แยกเป็นผู้จัดจ าหน่าย แยกเป็นรหัสสินค้า แยกเป็นวันที่รับเข้าสินค้า 
3 เรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้ทุกปีทุกรายการโดยไม่ต้องเข้าเป็นปี เช่น จะเรียกดูของปี 2555 

ก็สามารถใช้ในหน้าปัจจุบันได้เลย 
4 การเปิดใบสั่งซื้อ ต้องการให้รายละเอียดสินค้าออกมาครบโดยไม่ต้องคีย์เพ่ิม 
5 สามารถ Export ข้อมูลจากโปรแกรมลงใน Excel ได้ 
6 การเปิดใบสั่งซื้อสามารถเรียกดูราคาได้ Update ได้เลยไม่ต้องค้นใบเสนอราคาแนบ 
7 การอนุมัติใบสั่งซื้อสามารถอนุมัติในโปรแกรมได้เลยไม่ต้องสั่งพิมพ์ออกมา 
8 สามารถส่งเอกสารทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยัง Fax ได้เลยโดยไม่ต้องไปส่งที่เครื่อง Fax 
9 เมื่อมีการ Reject สินค้า จัดซื้อไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อใหม่ให้ทาง Supplier แต่สามารถให้ Supplier ส่ง

สินค้าเข้ามาใน PO ที่มีการ Reject นั้นได้เลย 
 

ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างข้อก าหนดความต้องการของงานบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

การจัดการสินค้าคงคลังวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าส าเร็จรูป 
1 สามารถดูรหัสสินค้า ชื่อสินค้า PO. สั่งซื้อ ก าหนดวันรับสินค้าจากระบบล่วงหน้าได้ 
2 สามารถดู Lot No.และ Expiry Date ของวัตถุดิบแต่ละรายการจากระบบได้ 
3 ทุกแผนกสามารถดูได้ว่าแผนกคลังสินค้าเหลือพ้ืนที่จัดเก็บกี่พาเลท ต้องการให้ระบบแจ้งไปยังแผนก

วางแผนเพื่อก าหนดการเรียกสินค้าเข้าให้เหมาะสมกับการผลิต 
4 ให้มีการรายงาน Inventory คงเหลือและ Aging แบบ Auto ทุกสิ้นเดือนเพ่ือก าหนดแนวทางการการ

จัดเก็บสินค้า 
5 มีการใช้บาร์โค้ดในการควบคุม การรับ การเบิก - จ่ายสินค้า พร้อมระบุสถานที่เก็บ อย่างละเอียดได้ 
6 สามารถเรียกดูวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ได้ตามกลุ่มของ Supplier 
7 สามารถดูรายการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ Rejected คืน Supplier ได้ตามรหัสสินค้าและกลุ่มของ 

Supplier 
8 ใน Menu หน้าเดียว สามารถดูได้ทั้ง รายการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่มsีtock และ ค้างรับ  และในส่วน

ของค้างรับสามารถบอกได้ว่าค้างรับ ว/ด/ป อะไร 
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การจัดการภายในคลังสินค้า 
1 ทุกแผนกสามารถดูได้ว่าแผนกคลังสินค้าเหลือพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าก่ีพาเลท 
2 สามารถดูแผนการรับสินค้าจากการผลิตประจ าวัน ทุกรายการ 
3 เอกสารการรับ การเบิก – จ่ายสินค้าและโอนสินค้าประจ าวันสามารถดึงจากระบบได้เลย 
4 มีการใช้บาร์โค้ดในการควบคุม การรับ การเบิก - จ่ายสินค้า พร้อมระบุสถานที่เก็บ อย่างละเอียดได้ ระบุ 

Shelf และ การเบิกตาม Lot ระบบจะบอกที่เก็บว่าอยู่ที่ Shelf ไหน 
5 ระบบสามารถรายงาน Lot No. สินค้าคงเหลือได้ และสามารถปรับปรุงให้ตรงกับสินค้าจริงได้ 
6 ระบบแสดง User ที่มีการบันทึกเปลี่ยนแปลง แก้ไขตัวเลขใน Stock 
7 สามารถดูรายงานสินค้าค้างรับ – ค้างส่งประจ าวันได้ 
8 เมื่อคีย์รหัสสินค้าส าเร็จรูป สามารถทราบขนาดกล่อง น้ าหนักสินค้า และการจัดวางบนพาเลท 
9 การรับของเข้าจะต้องให้ระบบสามารถ Generate Lot No. Auto ตามวันที่รับเข้าได้ 
การจัดการขนส่งสินค้า 
1 ทุกแผนกดูในระบบได้ว่าแผนกขนส่งเหลือรถบริการส่งสินค้ากี่คัน ดูได้ตลอดเวลา 
2 สามารถรู้ใบ Sales Order ว่าอยู่รถขนส่งคันใด  และแผนก ที่รับผิดชอบค่าขนส่ง  

ในกรณีที ่ยกเลิกการขนส่ง  
3 ดูสายการวิ่งรถ แต่ละจุด ระยะเวลาและเส้นทางที่รถวิ่งถึงได้จากระบบ 
4 สามารถดูข้อก าหนดการส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละลูกค้าได้ และตามสถานที่ส่งของของลูกค้าได้ 
5 สามารถดูได้ว่าบิลเปิดขายทุกใบที่เปิดแล้วส่งถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้ว 
6 สามารถดูรายงานการส่งสินค้าประจ าวัน 
7 ระบบสามารถค านวณต้นทุนการส่งสินค้า ในแต่ละเที่ยว โดยสามารถแยกแต่ละลูกค้าได้ 

 

4.1.2  การเขียน TOR เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบ ERP  
ที่มีอยู่ 
ส าหรับการเขียน TOR ในกรณีที่สถานประกอบการมีการใช้งานระบบ ERP อยู่แล้ว แต่มี

ปัญหา กล่าวคือ ยังใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เต็มศักยภาพของระบบไม่ว่าจะด้วยสาเหตุมาจากคนซึ่ง
หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ สาเหตุจากกระบวนการ สาเหตุจากนโยบายหรือโครงสร้างการบริหารงานใน
องค์กร ไปจนถึง สาเหตุจากตัวระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาอาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
หรือแก้ไขระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ ดังนั้น การเขียน TOR ในกรณีนี้ จึงเปรียบได้กับการเขียนข้อก าหนด เพ่ือ
ร้องขอให้มีการปรับปรุง Specification ของระบบ ERP นั่นเอง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแนวทางดังนี้ 

1) จากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มปัญหาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส ารวจปัญหา ให้พิจารณา
น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้ Process Flow – As Is 
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2) พิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 
3.3 และตัวอย่างทีแ่สดงในรูปที่ 3-6 ซึ่งจะได้เป็น Process Flow – To Be  

3) จาก Process Flow – To Be ที่ได้ หากพบว่าแนวทางการแก้ไขมีประเด็นที่จะต้อง
ปรับปรุงระบบ ERP เช่น เพ่ิมฐานข้อมูลและฟังก์ชั่นการใช้งาน เพ่ิมรายงาน  หรือ
ปรับเปลี่ยนผู้ใช้งานในระบบ เป็นต้น ให้ท าการรวบรวมและสรุปประเด็นความต้องการ
ให้แก้ไขหรือปรับปรุงนั้นและจัดท าเป็น TOR เพ่ือการปรับปรุงระบบ 

ส าหรับตัวอย่างการจัดท า TOR เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงระบบนั้น สามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 4-1 
 

 
General and Specific Requirement for Purchasing System 

 1 หน้าท่ีเปิดใบสั่งซื้อสามารถดูข้อมลูไดค้รบ 

  1.1 ดูชื่อที่อยู่ เบอร์โทร วันท่ีต้องการ รายละเอียดสินค้า 

  1.2 สินค้าท่ีรับเข้าและค้างรับ 

 9 เมื่อมีการ reject สินค้า จัดซื้อไมต่้องเปิดใบสั่งซื้อใหม่ให้ทาง Sup 
แต่สามารถให้ Supplier ส่งสินค้าเข้ามาใน PO ที่มีการ reject นั้น
ได้เลย 

อื่นๆ (เฉพาะขององค์กร) 

 10 สามารถจัดท า PO ใบสั่งผลิตภายนอกในระบบได ้
 

รูปที่ 4-1 ตัวอย่างการรวบรวมความต้องการให้แก้ไขปรับปรุงระบบ ERP  
เพ่ือจัดท า TOR ส าหรับการปรับปรุงระบบ 

จากรูปที่ 4-1 พบว่า ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสั่งจ้างผู้ผลิตภายนอกที่
องค์กรประสบอยู่ในปัจจุบันตามรูปที่ 3-4 ซึ่งผลจากการท า Process Flow Analysis ท าให้ได้แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาตามรูปที่ 3-6 ที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่ 3.3 ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อองค์กร
ต้องจัดการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ โดยปรับปรุงระบบให้สามารถด าเนินการจัดท า PR 

 ให้ฝ่ายวางแผนการผลิตจัดท า PR เพื่อขอสั่งผลิตภายนอก 

 จัดท า PO สั่งผลิตภายนอกในระบบแทนใบเบิกสินค้าเพื่อน าออกไป 
จ้างผลิตภายนอกให้ฝ่ายผลิต 

 ให้มีขั้นตอนการขออนุมัติ PO สง่ผลิตภายนอก 

Gap  
Ana

. 

TOR 
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และ PO เพ่ือขอด าเนินการจัดจ้างผู้ผลิตภายนอกผ่านระบบได้  ซึ่งความจ าเป็นดังกล่าวได้ถูกน ามาสรุปเป็น 
TOR ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบดังแสดงในรูปนั่นเอง  

 

4.2  การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ ERP เทียบกับความต้องการที่ระบุใน TOR (Gap Analysis) 

 จากข้อก าหนดความต้องการใช้งานระบบ ERP ที่ได้ระบุไว้ใน TOR สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ 
ERP ในองค์กรไดใ้น 2 กรณดีังนี้ 

1) กรณีท่ีสถานประกอบการต้องการน า TOR ไปใช้ในการเลือก ERP Package 
2) กรณีท่ีสถานประกอบการต้องการน า TOR ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ ERP ที่ใช้งานอยู ่

ซึ่งในแต่ละกรณี สามารถอธิบายรายละเอียดของการด าเนินการได้ดังนี้ 
 

4.2.1  กรณีทีส่ถานประกอบการต้องการน า TOR ไปใช้ในการคดัเลือก ERP Package 

ในกรณีนี้ ให้สถานประกอบการน า TOR ที่จัดท าขึ้นนี้ ไปเปรียบเทียบกับความสามารถหรือ
ฟังก์ชั่นการใช้งานของ ERP Package แต่ละ Package ว่าสามารถรองรับความต้องการที่ระบุใน TOR นี้ได้ใน
ระดับใด โดยใช้แบบฟอร์มที่แสดงเป็นตัวอย่างตามตารางท่ี 4-5 

ตารางที่ 4-5 ตัวอย่างแบบฟอร์มส าหรับการท า Gap Analysis ส าหรับแต่ละ ERP Package 

 

Ref. 
Functional 

Requirement 

Mandatory  
or Optional  

(M or O) 

Response 
Vendor 

Comment No. YES MOD 3RD CST FUT NO 

Planning                 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
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การท า Gap Analysis โดยใช้แบบฟอร์มในตารางที่ 4-5 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) ให้สถานประกอบการท าการระบุข้อก าหนดความต้องการทั้งหมดในแต่ละกระบวนการที่
รวบรวมไว้ใน TOR ใส่ลงไปในคอลัมน์ ‘Functional Requirement’ 

2) ให้ผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ของแต่ละ ERP Package ท าการเปรียบเทียบความสามารถและ
ฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละ ERP Package กับความต้องการที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ 
โดยการระบุความสามารถในการรองรับความต้องการในแต่ละข้อสามารถระบุได้เป็น 6 
ระดับ ได้แก่ 

 
Yes หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้ สามารถตอบสนองความ

ต้องการนี้ได ้
MOD (Modify) หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้ จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการนี้ได้ โดยต้องมีการปรับปรุงระบบ 
3RD (3rd party) หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้ จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการนี้ได้ ต้องมีการจัดซื้อ หรือจ้างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม เพ่ือ
น ามาใช้งานร่วมกับระบบ 

CST (Customize) หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้  เปิดโอกาสให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการนี้ได้ โดยต้องมีการปรับปรุงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

FUT (Future) หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการนี้ได้ แต่มีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงและจะสามารถใช้งาน
ได้ในอนาคต 

No หมายถึง ความสามารถปัจจุบันของ ERP Package นี้  
ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ แต่มีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
และจะสามารถใช้งานได้ในอนาคต 

 
ในกรณีที่การตอบสนองความต้องการในหัวข้อใดๆ ระบุว่าเป็น MOD 3RD หรือ CST ให้ผู้

จ าหน่ ายซอฟต์แวร์ระบุ ในคอลัมน์  ‘Mandatory or Optional’ ด้วยว่า สามารถด าเนินการให้ ได้ 
(Mandatory) หรือต้องการค่าบริการเพ่ิมเติม (Optional) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีระบุว่าเป็น Optional ให้
ระบปุระมาณการจ านวนวันที่ต้องใช้ในการด าเนินการให้ด้วย 
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4.2.2  กรณีที่สถานประกอบการต้องการน า TOR ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ 

ส าหรับการท า Gap Analysis ในกรณีนี้ เป็นการวิเคราะห์หาช่องว่างและความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการท า จะใช้แนวทางเดียวกับใน
กรณีแรก ซึ่งรายการความต้องการที่ถูกระบุใน ‘Functional Requirement’ จะเป็นรายการความต้องการ
ใน TOR ที่ได้จากหัวข้อที่ 4.1.2 นั่นเอง นอกจากนั้น ในขั้นตอนของการเปรียบเทียบของระบบ ผู้ที่จะท าการ
ประเมินหรือให้ค าตอบ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ที่รับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงระบบ หรืออาจจะเป็น
บริษัทจ าหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ที่ทางสถานประกอบการซื้อบริการรายปีไว้ก็ได้  

ส าหรับตัวอย่างของการท า Gap Analysis ของระบบ ERP ที่ต่อเนื่องจากปัญหาการจัดจ้าง
ผู้ผลิตภายนอกตามตัวอย่างในรูปที่ 3-4, 3-6 และ TOR ตามรูปที่ 4-1 สามารถแสดงได้ตามรูปที่ 4-2 

 

       
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างการท า Gap Analysis ของระบบ ERP ที่ต่อเนื่องจากปัญหา 
การจัดจ้างผู้ผลิตภายนอก 
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5.1  การตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP  
 

การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อปัจจุบันเรามีทางเลือก
ที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์ ERP ได้หลายทางเลือก ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง ที่เรียกว่า ERP In-House 
Development หรือการใช้ซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูป ที่ เรียกว่า ERP Package ซึ่งมีผู้ ให้บริการและผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์จ านวนมากมาเสนอให้สถานประกอบการเลือกลงทุน นับตั้งแต่การใช้งบประมาณเพียงหลักแสนบาท
ไปจนถึงระดับหลายร้อยล้านบาท ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดอาจน ามาซึ่งความเสียหาย
อย่างมากต่อองค์กร และอาจถึงขั้นต้องมีการลงทุนเพ่ือรื้อระบบและวางระบบกันใหม่ก็เป็นไปได้ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงต้องใหค้วามส าคัญอย่างมากในการตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่จะน ามาใช้ในองค์กร 

ส าหรับขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP นั้น สามารถก าหนดได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1) การตัดสินใจเลือก ERP Package หรือ ERP In-House Development 
2) การตัดสินใจเลือกชนิดของ ERP Package 
โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถอธิบายได้ตามดังนี้ 

 
5.1.1  การตัดสินใจเลือก ERP Package หรือ ERP In-House Development 

เป็นขั้นตอนแรกของการเลือกซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งเป็นการตัดสินใจเลือกระหว่างการใช้
ซอฟต์แวรส์ าเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละทางเลือก ดังนี้ 

1)  ซอฟต์แวร์ ERP ส าเร็จรูป หรือ ERP Package  
เป็น Application Software Package ซึ่งผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัทผู้จ าหน่าย ERP 

Package (Vendor หรือ Software Vendor) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและบริหารงานระบบ ERP โดย
จะใช้ ERP Package ในการสร้างระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหาร
บุคคล ซึ่งเป็นระบบงานหลักขององค์กรขึ้นเป็นระบบสารสนเทศรวมขององค์กร โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้
ในฐานข้อมูลเดียวกัน 

บทที่ 5 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าครั้งที่ 4 : การคัดเลือกระบบ ERP 
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o ข้อดีของ ERP Package   

1. สามารถเลือกระดับการลงทุนได้ ตั้งแต่ไม่ก่ีแสนบาทไปจนถึงหลายล้านบาท ตาม
ความสามารถของโปรแกรมและความต้องการขององค์กร ท าให้องค์กรมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายและเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

2. หากเป็ น โปรแกรมที่ ได้ รับการพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อง จะมี การเพ่ิ ม เติ ม
ความสามารถใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางธุรกิจอยู่เสมอ 

3. มีผู้ใช้งานหลากหลาย หากเป็นโปรแกรมที่อยู่ในตลาดมานาน มีลูกค้าเป็นจ านวน
มาก ก็จะลดความเสี่ยงกับการเจอ Bug ของโปรแกรมขณะใช้งาน 

4. สามารถชมและทดสอบความสามารถของโปรแกรม ก่อนการตัดสินใจซื้อ ท าให้
เห็นภาพการท างานของโปรแกรมที่ชัดเจนว่า เวลาใช้งานจริงต้องท าอย่างไร ติด
ปัญหาอะไร 

5. มีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดหรือเหมาะที่สุด ส าหรับ
องค์กร สามารถสอบถาม Reference จากผู้ใช้องค์กรอ่ืน เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การลงทุน 

6. มีการบริการบ ารุงรักษาหรือบริการอ่ืนๆ จากผู้ขายหรือผู้ผลิตโปรแกรม ซึ่งอาจมี
หรือไม่มี ค่าใช้จ่ายให้พิจารณาเรียกใช้ได้ 

7. มักติดตามเทคโนโลยีด้าน IT และน ามาใช้ผนวกกับโปรแกรมมาตรฐาน เพราะถูก
ผลักดันจากผู้ผลิตและผู้พัฒนารายอื่นๆ 

 
o ข้อเสียของ ERP Package   

1. ผู้ใช้ต้องปรับการท างานให้เป็นไปตาม Flow หรือความสามารถของโปรแกรม ซึ่ง
รูปแบบการท างานบางอย่างขององค์กรอาจต้องเปลี่ยนแปลงไป และอาจมี
ผลกระทบกับการท างานตามโครงสร้างองค์กรเดิม ซึ่งอาจเกิดการต่อต้านจาก
พนักงานที่ยึดติดกับวิธีการท างานแบบเดิมๆ 

2. ความสามารถบางอย่างของโปรแกรมอาจไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร 
โปรแกรมมาตรฐานบางตัว โดยเฉพาะจากตัวแทนขาย ที่ไม่ได้สิทธิในการแก้ไข
โปรแกรมหรือไม่มี  Source Code และโปรแกรมราคาถูก มักไม่รับแก้ ไข
โปรแกรมให้ ซึ่งอาจท าให้การใช้โปรแกรมมีความยุ่งยาก หรืออาจใช้ไม่ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

3. การขอแก้ไขโปรแกรมมาตรฐานที่มากเกินไป มักได้รับการปฏิเสธจากผู้ขาย หรือ
หากรับที่จะแก้ไขก็จะเสี่ยงกับการเจอ Bug ท าให้โปรแกรมไม่เสถียรและประสบ
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ความยุ่งยากในการ Upgrade โปรแกรม ใน Version ถัดๆ ไป หากการแก้ไขนั้น
กระทบกับโครงสร้างหลักของโปรแกรมมาตรฐาน 

4. ก่อนการใช้งาน หากพิจารณาไม่รอบคอบพอ เมื่อซื้อมาแล้วพบว่า ความสามารถ
ของโปรแกรม ไม่ตรงกับที่เข้าใจในตอนแรก หรือบางประเด็นอาจลืมพิจารณาลง
ไปในรายละเอียด เมื่อมาพบข้อจ ากัดในภายหลัง มักจะประสบกับความยุ่งยาก
กับผู้ขายจนเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาท โดยเฉพาะหากช าระเงินไปหมดแล้วไม่
สามารถคืนได้ 

5. โปรแกรมมาตรฐานบางตัว ที่เพ่ิงท าเสร็จใหม่ๆ รีบน าออกมาจ าหน่าย ซึ่งไม่ได้
รับการทดสอบมาเป็นอย่างดี เมื่อเวลาน าไปใช้งานจริง กลับพบว่าผู้ใช้ต้อง
กลายเป็นผู้ท าการทดสอบโปรแกรมแทน หรือเป็น Bug Tester ให้ นอกจากจะท า
ให้เสียเวลา เสียเงิน และเสียก าลังคนไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังท าให้เสีย
โอกาสทางธุรกิจ ไปอย่างน่าเสียดาย หากก่อนการซื้อไม่ได้ทดสอบโปรแกรม
มาตรฐานนั้นดีพอ 

6. กรณีซื้อโปรแกรมมาตรฐานที่มีราคาแพง ที่ต้องมีการ Implement โปรแกรม
ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง และคิดค่าบริการเป็นรายวัน มักมีการแยกสัญญา ระหว่างค่า
โปรแกรมมาตรฐานและค่า Implement และต้องจ่ายค่าโปรแกรมไปก่อนเมื่อตอน
ติดต้ัง ความเสี่ยงจึงตกกับผู้ซื้อ หาก Implement ไม่ส าเร็จก็ไม่อาจเรียกร้องอะไร
ได้ ผู้ขายอาจเสนอให้ซื้อบริการ Implement เพ่ิมเติมไปเรื่อยๆ แต่มักไม่ได้
รับประกันว่าจะใช้ได้หรือไม่ หรือใช้ได้เมื่อไหร่ หากโครงการล้มเหลวก็จะเกิด
ความเสียหายกับผู้ซื้อในปริมาณการลงทุนที่สูงมาก 

 
2)  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเอง หรือ ERP In-House Development 

เป็นแนวทางการพิจารณาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเอง โดยอาจเป็นการพัฒนาเองจาก
หน่วยงานในองค์กร หรือหน่วยงานนอกองค์กร (Outsource) รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเองนี้ มักเป็น
ทางเลือกท่ีมีลักษณะเฉพาะอยู่มาก เช่น มักเป็นระบบที่เกี่ยวเนื่องกับความลับ หรือ Know How ขององค์กรที่
ไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ หรือต้องการความรวดเร็วเร่งด่วนในการพัฒนา จากความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ เช่น ระบบ Billing ของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีโปรโมชั่นใหม่ทุกๆ เดือน หรือระบบการ
ขายแบบที่มีความซับซ้อนในการขายและการคิดค่า Commission เป็นต้น 
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o ข้อดีของการพัฒนาโปรแกรม ERP เอง มีดังนี้ 
1. ได้ระบบตรงตามความต้องการ 100% เพราะผู้พัฒนาย่อมต้องท าโปรแกรม

ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไข 
2. สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาได้มากกว่า เช่น การเร่งเวลา การเพ่ิม

บุคคลากร การแก้ไขรายละเอียด (Specification) ของโปรแกรม และการรักษา
ความลับทางธุรกิจ เป็นต้น 

o ข้อเสียของการพัฒนาโปรแกรม ERP เอง มีดังนี้ 
1. ต้นทุนในการพัฒนาสูงและควบคุมงบประมาณได้ยาก เพราะองค์กรต้องจ่าย

เงินเดือนประจ าให้โปรแกรมเมอร์ในกรณีพัฒนาเองจากหน่วยงานภายใน หรือ
ค่าการจ้างพัฒนาในกรณีที่จ้าง Outsource จะสูงกว่าโปรแกรมมาตรฐาน 
เพราะเป็นการท าให้เฉพาะราย และไม่เกิดการเฉลี่ยของต้นทุนไปสู่รายอ่ืนๆ 

2. เมื่อความต้องการขององค์กรเปลี่ยนไปในอนาคตตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
โปรแกรมที่พัฒนาไว้เดิมอาจไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความยืดหยุ่นพอ 
เพราะผู้ออกแบบโปรแกรมไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ความไม่มีประสบการณ์ ความมักง่าย หรือความไม่รู้ หากโชคดีก็อาจจะพอแก้ไข
กันได้ แต่หากโชคร้ายก็ต้องพัฒนากันใหม่ เสียทั้งเงินท้ังเวลาอีกครั้ง 

3. ซอฟต์แวร์ที่ได้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
โปรแกรมเมอร์ผู้ เขียนซอฟต์แวร์อาจมีภารกิจ อ่ืนๆ  หรือในกรณี ที่ จ้ าง 
Outsource ก็จะต้องมีการว่าจ้างเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวไป 

4. องค์กรจะต้องผูกติดอยู่กับองค์กรที่รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมเมอร์
ที่เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ โดยไม่สามารถหาหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนมาดูแลหรือ
สานงานระบบต่อได้ และเมื่อผู้รับจ้างปิดกิจการหรือโปรแกรมเมอร์ลาออกก็อาจ
ต้องทิ้งโปรแกรมนั้นตามไปด้วย  

5. กรณีที่พัฒนาเองจากบุคลากรภายในองค์กร มักพบว่าโปรแกรมเมอร์ที่เป็น
ผู้เขียนซอฟต์แวร์มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญน้อยกว่าโปรแกรมเมอร์
จากบริษัท Software House หรือจากบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปต่างๆ 
เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่าง 
Senior Programmers และ Junior Programmers ได้อย่างทั่วถึง และมีการ
พัฒนาโปรแกรมตลอดเวลา เป็นระยะเวลานาน ท าให้มีความเชี่ยวชาญและเป็น
มืออาชีพมากกว่า 
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การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่
แตกต่างกันไป ทั้งนี้องค์กรจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) ข้อจ ากัดเนื่องจากกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
2) ข้อดีและข้อเสียส าหรับแต่ละทางเลือกส าหรับการพัฒนาระบบ ERP ในองค์กร 
3) งบประมาณและค่าใช้จ่ายส าหรับแต่ละทางเลือก 
4) ระยะเวลาส าหรับการพัฒนาและเริ่มต้นการใช้งานระบบ ERP ตามแผนขององค์กร 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ส าหรับองค์กรทั่วไปที่ไม่ได้ถูกจ ากัดโดย
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่า โดยจะ
เห็นได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ERP ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศไทย
เอง รวมทั้งความนิยมของซอฟต์แวร์แต่ละชนิดที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุที่เป็น
เช่นนี้ ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ส าคัญและสามารถสรุปมาได้ดังนี้  

1) การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปใช้เวลาในการด าเนินการน้อยกว่า  
การที่จะพัฒนา ERP Software ขึ้นมาเองนั้น มักต้องใช้เวลานานมากในการพัฒนา 

และจะต้องพัฒนาทุกระบบงานหลักขององค์กรไปพร้อมๆ กันทั้งหมดจึงจะสามารถรวมระบบงานได้ ตาม
แนวคิดของ ERP ซึ่งจะกินเวลา 5-10 ปี แต่ในแง่ของการบริหารองค์กร ถ้าต้องการใช้ระบบ ERP ฝ่ายบริหาร
ไม่สามารถจะรอคอยได้เพราะสภาพแวดล้อมในการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ระบบที่พัฒนาขึ้นอาจใช้
งานไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่เลือกวิธีการพัฒนา ERP Software เองในองค์กร 

2) การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ ากว่า 
ในการพัฒนา ERP Software ที่รวมระบบงานต่างๆ เข้ามาอยู่ใน Package เดียวกัน

จะมีขอบเขตของงานกว้างใหญ่มากครอบคลุมทุกประเภทงาน ท าให้ต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายก็สูงมาก
ตามไปด้วย  

3) การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป มีค่าดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่ ากว่า 
เมื่อพัฒนา ERP Software ขึ้นมาใช้เอง ก็ต้องดูแลและบ ารุงรักษาและถ้ามีการ

เขียนโปรแกรมเพ่ิมหรือแก้ไขโปรแกรม การบ ารุงรักษาจะต้องท าอยู่อย่างยาวนานตลอดอายุการใช้งาน เมื่อ
รวมค่าบ ารุงรักษาในระยะยาวต้องใช้เงินสูงมาก อีกทั้งกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน Software ไปตาม Platform 
หรือ Network ระบบต่างๆ ที่เปลี่ยนไปหรือเกิดขึ้นใหม่ ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษานี้ พร้อมกับ
รักษาบุคลากรด้าน IT นี้ไว้ตลอดด้วย 
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5.1.2  การตัดสินใจเลือกชนิดของ ERP Package 
การที่จะเลือก ERP Package ให้มีความถูกต้องหรือเหมาะสมกับองค์กรนั้น ก็จ าเป็นที่ผู้เลือก

จะต้องมีความรู้หรือการเตรียมความพร้อมมาแล้วในระดับหนึ่ง เพราะ ERP Package แต่ละประเภท ล้วนแต่มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดค่อนข้างมาก และบางครั้งก็ยากที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกลงไปได้ หากไม่ได้ลอง
สัมผัสหรือใช้งานกันจริงๆ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ ERP ควรที่จะท าความเข้าใจ 
ทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของ ERP Package นั้นเทียบกับ TOR ที่จัดท าขึ้นตามที่อธิบายไว้ในหมวด
ที่ 3 หัวข้อ 3.3 ให้ดีก่อน  

 
ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือก ERP Package มีดังนี้ 

1. เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของ ERP Package 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ คือ การพิจารณาถึงองค์ประกอบของซอฟต์แวร์อัน
หมายถึง ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราเรียกว่าเป็น
สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ ซึ่ งจะเป็นตัวก าหนดสภาพแวดล้อมของการใช้งานของระบบ ERP ในการ
พิจารณาเลือกสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ควรเลือกที่เป็นระบบเปิด (Open System) เนื่องจากแรงกดดัน
จากการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันรวมถึงอนาคต ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้าขององค์กรมากขึ้น 
จึงควรพิจารณาถึงระบบที่เปิดและสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างง่ายๆ อีกส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึง
คือ สถาปัตยกรรมจะต้องมีความเสถียรและความปลอดภัยมากพอที่จะรองรับธุรกิจขององค์กรได ้ 

ส าหรับในปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงคือเทคโนโลยีของ Microsoft 
ดังนั้น ระบบ ERP Package บนระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นทางเลือกที่แพร่หลาย เนื่องจากความง่าย
ในการใช้งาน การหาบุคลากร และท่ีส าคัญมักจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ ากว่าระบบปฏิบัติการอื่นๆ 

2. ฟังก์ชั่นของ ERP Package จะต้องตอบสนองและสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจของ
องค์กร 

 ปกติแล้ว ERP Package มักจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมาย การน า ERP Package ไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จไม่ใช่การที่จะต้องน าฟังก์ชั่นต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ทั้งหมด เพราะนอกจากจะเป็น
การสร้างงานส่วนเพ่ิมให้กับพนักงานแล้วยังเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอีกด้วย  ผู้บริหารควรมีนโยบาย โดย
ค านึงถึงเป้าหมายหลักของธุรกิจและพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้าหรือคู่แข่ง 
ตลอดจนเทคนิคการบริหารการผลิตต่างๆ และน านโยบายนั้นมาก าหนดเป็นเป้าหมายของการวางระบบ ERP 
โดยปัจจัยของการเลือกและน าฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ ERP มาปฏิบัตทิี่ส าคัญ ได้แก่  
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• ฟังก์ชั่นการด าเนินงานของ ERP Package นั้น ตรงหรือใกล้เคียงกับนโยบายและ
กระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้ 
ความหมายคือ ฟังก์ชั่นของ ERP Package นั้นจะต้องมีทิศทางที่รองรับและแก้ไข
ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่ างตรงจุดตรงประเด็น  เช่น ERP Package ส าหรับ
ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์จะต้องสามารถรองรับเทคนิคการผลิตแบบ JIT (Just in 
Time) หรือ Kanban ได ้เป็นต้น  

• ERP Package นั้นจะต้องใช้งานง่าย ลดเวลาในการท างาน และเวลาการปฏิบัติงาน
ได้ และควรเป็น ERP Package แบบไร้กระดาษ (Paperless) เพ่ือลดต้นทุนการ
ปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม  

3. การแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง (Customization) 

ต้องยอมรับว่าไม่มี  ERP Package ใด ที่จะมีกระบวนการท างานและสามารถพิมพ์
เอกสารทุกประเภทตรงกับความต้องการใช้งานขององค์กรได้  100 % เต็ม องค์กรต่างๆ จะมีรูปแบบของ
เอกสารและการด าเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น เอกสารค าสั่งซื้อ ใบก ากับภาษี รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขโปรแกรมให้เข้ากับความต้องการขององค์กรได้ไม่มากก็น้อย จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ทุก
องค์กรต้องพิจารณาความสามารถในการแก้ไขซอฟต์แวร์นี้ด้วย ว่ามีความยากง่ายส าหรับการแก้ไขมากเพียงใด 
โดย ERP Package ที่ดี ควรจะสามารถท าการแก้ไขได้ง่าย  และยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลังจากแก้ไขแล้วสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อเวอร์ชั่นใหม่ได้ด้วยหรือไม่ และดังที่ทราบกันในยุค
ปัจจุบันว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีแบบ Open Source การแก้ไขบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ Source Code ดังนั้น 
ก่อนที่จะซื้อ ERP Package ควรจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ERP Packageนั้น มี Source Code มาด้วย
หรือไม ่มิฉะนั้นในอนาคตองค์กรจะต้องประสบปัญหาในการแก้ไขระบบนั่นเอง 

 
4. การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ คือ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP หลังจากที่
องค์กรวางระบบ ERP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ก่อนที่จะติดตั้งระบบ ERP ผู้บริหารควรจะต้องค านึงถึง
บุคลากรที่จะท าหน้าที่รักษากระบวนการท างานของ  ERP Package และฮาร์ดแวร์ให้คงประสิทธิภาพ
สม่ าเสมอ นอกจากนั้น เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมของ ERP Package ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควร
ค านึง เพราะหากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและแพร่หลายก็จะหาบุคลากรในการบ ารุงรักษาระบบได้ง่าย รวมทั้ง
สามารถพัฒนาระบบ ERP ต่อไปไดใ้นอนาคต  

และส าหรับกรณีที่บุคลากรในองค์กรไม่สามารถแก้ปัญหาระบบ ERP เองได้ ซึ่ ง
จ าเป็นต้องให้บริษัทที่ปรึกษาท าการแก้ปัญหา องค์กรควรเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
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และสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมี Hot Line หรือบริการ Customer Support คอยตอบ
ค าถามอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา 

5. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของ ERP Package นั้น (Cost of Ownership) 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายส าหรับลงทุนใน ERP Package ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาด

เล็กมีค่าที่แตกต่างและไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการจึงควรค านึงถึงความเหมาะสมในการเลือก ERP Package โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้ง 4 ข้อด้านบนที่กล่าวมา นอกจากนั้น ยังจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนทั้งหมดทีจ่ะต้องลงทุน
ในการน าระบบ ERP มาใช้งานภายในองค์กรทั้งต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น ต้นทุนการเป็น
เจ้าของระบบ ERP ในที่นี้จึงประกอบด้วย 1) ต้นทุนของตัวซอฟต์แวร์ 2) ต้นทุนการน าระบบ ERP ไปปฏิบัติ 
(Implement) และ 3) ต้นทุนในการบ ารุงรักษาระบบ (System maintenance) ซึ่งพบว่า หากองค์กรมีขนาด
ที่ไม่ใหญ่มากแต่เลือกใช้ ERP Package ที่มีฟังก์ชั่นมากมายเกินความจ าเป็น จะท าให้องค์กรมี Cost of 
Ownership สูงกว่าองค์กรอ่ืนที่เลือกติดตั้ง ERP Package ที่มีฟังก์ชั่นเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง 

 
5.2  การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP 

การตัดสินใจเลือกที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้าน ERP ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งต่อ
ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในองค์กร หากที่ปรึกษาที่ว่าจ้าง ไม่สามารถด าเนินการหรือสนับสนุน
ให้การพัฒนา ตลอดจนการติดตั้งและใช้งานระบบ ERP ในองค์กรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจและนโยบายขององค์กรได้ จะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ประสบปัญหา และ
อาจไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นสาเหตุส าคัญของความล้มเหลวในการใช้งานระบบ ERP ภายในองค์กร
นั่นเอง  

ซึ่งจากที่กล่าวมา ผู้ประกอบการที่จะท าการพัฒนาและน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร จะต้องให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างเพ่ือ
พัฒนาซอฟต์แวร ์ERP หรือการว่าจ้างเพ่ือติดตั้งและใช้งานระบบ โดยมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ 

1. ประวัติและความน่าเชื่อถือของกิจการ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก Company Profile และ
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา (Site Reference) ของกิจการ 

2. ความรู้และประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษา โดยพิจารณาจากประวัติ (CV) ของทีมที่ปรึกษา และ
วิธีการตั้งค าถามกับทีมที่ปรึกษา เพ่ือสอบถามข้อมูลรายละเอียด และความสามารถของระบบ 
ERP เปรียบเทียบกับกระบวนการทางธุรกิจของกิจการ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งจะท าให้
ทราบว่าทีมที่ปรึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP นั้น รวมทั้งเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจในกลุ่ม
ประเภทของกิจการของสถานประกอบการในระดับใด 
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3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาระบบ ซึ่งสามารถประเมินได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหา
ระบบ กรณีท่ีระบบ ERP ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร หรือระบบไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการตาม TOR ที่จัดท าขึ้น ว่าสามารถด าเนินการแก้ไขหรือพัฒนาระบบส่วน
เพ่ิม (Customize) เพ่ือการใช้งานที่เหมาะกับธุรกิจได้หรือไม่ อย่างไร  ควรเลือกปรึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น มี Hot 
Line หรือบริการ Customer Support คอยตอบค าถามอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา 

4. การวางแผนการท างาน (Implementation Plan) ที่ปรึกษาควรต้องวางแผนการด าเนินงาน
ทั้งหมดให้กับองค์กร  เพ่ือแสดงถึงขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน การตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานระบบมีการก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการด าเนินการ
ของแต่ละกิจกรรมไว้อย่างละเอียดหรือไม่ ทั้งนี้ องค์กรจะต้องน าแผนดังกล่าวมาพิจารณาว่า
สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรของกิจการหรือไม่ และที่ปรึกษาสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับองค์กรได้หรือไม่ 

5. การจัดเตรียมเอกสารให้กับองค์กร โดยพิจารณาดูว่า ที่ปรึกษาสามารถจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการใช้งานระบบต่อไปให้กับองค์ได้หรือไม่ โดยเอกสารส าคัญที่ทีมที่ปรึกษาควร
จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย  

- ข้อก าหนดความต้องการของระบบ (Requirement Definition) 
- กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรในรูปแบบของ Blueprint  
- คู่มือการใช้งานระบบ (Manual)  

6. ข้อตกลงในสัญญา (Contract Agreement) ให้พิจารณารายละเอียดในสัญญาว่าได้ระบุ
ข้อตกลงไว้ครบตามรายการที่ตกลงกันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดที่แสดงถึงการดูแล
หลังจากท่ีองค์กรขึ้นระบบแล้วหรือไม่  

 

5.3  ขั้นตอนและวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP  

5.3.1  ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อ ERP Package 
ส าหรับขั้นตอนท่ีส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ ERP Package มีดังนี้ 
1. การแต่งตั้ง Steering Committee (เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่) เป็นคณะท างานที่คอย

เฝ้าดู ก ากับ ให้การคัดเลือกซอฟต์แวร์เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ ก าหนดงบประมาณในการลงทุน และ
สุดท้ายเป็นผู้ตัดสินใจในการสรุปเลือกซอฟต์แวร์ กรรมการชุดนี้ ควรมีขนาดตั้งแต่ 3-5 คน แต่ไม่ควรมีเกินกว่า 
7 คน คณะกรรมการชุดนี้อาจคัดเลือกมาจากหัวหน้างานในแต่ละฝ่าย ที่มีผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ ERP 
ส่วนประธานคณะกรรมการ อาจเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือเป็น CEO ก็ได้ 
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2. การแต่งตั้งทีมงานหรือคณะท างาน (Working Team) เพ่ือศึกษารายละเอียดของการ
เลือกซอฟต์แวร์ (Software Selection) ซึ่งทีมงานนี้จะประกอบไปด้วย ตัวแทนจากฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ที่จะ
มีผลกระทบจากการใช้งานซอฟต์แวร์ ERP องค์กรขนาดเล็กอาจมีทีมงานไม่ก่ีคน ส่วนองค์กรใหญ่ก็จะมีจ านวน
มากขึ้นตามสัดส่วน 

3. ระบุปัญหาระบบสารสนเทศปัจจุบันภายในองค์กร ( Identify Problems) เป็นการระบุ
ว่าปัจจุบันองค์กรมีปัญหาอะไร ควรเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องการอะไรเพ่ิมเติม เมื่อทีมงานวิเคราะห์ปัญหา
ออกมาเป็นข้อๆ แล้ว ให้ท าการวิเคราะห์หาทางเลือก หรือแนวทางในการแก้ปัญหาดูว่า มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือไม่ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น และความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นส าคัญ หากเป็นไปได้ 
ควรมีการประเมินปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ออกมาเป็นตัวเลขความเสียหาย เพ่ือจะสามารถวิเคราะห์ถึงความ
คุ้มค่าในการลงทุน และความสมเหตุสมผลในการตั้งงบประมาณ 

4. การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ และจัดเตรียมงบประมาณ เมื่อทีมงานได้วิเคราะห์ถึง
ข้อดีข้อเสีย และความคุ้มค่าในการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ และมีข้อสรุปว่าจะต้องเปลี่ยนหรือจัดหา
ซอฟต์แวร์ใหม ่และได้น าเสนอ Steering Committee แล้ว ควรจะได้ข้อสรุปจาก Steering Committee ถึง
งบประมาณการลงทุน อย่างคร่าวๆ และระยะเวลาของแผนงาน เพื่อทีมงานจะได้มั่นใจว่า เมื่อเลือกซอฟต์แวร์
ได้แล้ว องค์กรจะมีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างได้ และมีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

5. การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ (แล้วแต่สถานประกอบการ) ในบางองค์กร โดยเฉพาะองค์กร
ขนาดใหญ่ มักมีการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบริษัทรับปรึกษามาท าการเลือกซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม การจ้างที่
ปรึกษาเหล่านี้ โดยเฉพาะในรูปนิติบุคคล มักมีค่าบริการที่ค่อนข้างแพงและมักมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ซอฟต์แวรแ์ค่บางตัวเท่านั้น  

6. ก าหนดรายการความต้องการ (Requirements Listing) ในขั้นตอนนี้ ทีมงานจะต้องท า
การ สรุปความต้องการ หรือ Requirements ขององค์กร จากฝ่ายต่างๆ แผนกต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ว่า
ต้องการซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถ (Features) อะไรบ้าง ออกมาเป็นข้อๆ ดังที่อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่ 3.4  

7. การจัดท าค าขอใบเสนอราคา (แล้วแต่สถานประกอบการ) เมื่อสรุปความต้องการได้แล้ว 
บางองค์กรอาจมีการท า RFP (Request For Proposal) ที่สรุปความต้องการทั้งหมดเป็นเอกสาร เพ่ือเตรียม
ส าหรับผู้เสนอขายซอฟต์แวร์ (Vendors) ซึ่งใน RFP มักมีการอธิบายถึงองค์กรอย่างคร่าวๆ เพ่ือให้ผู้เสนอ
ซอฟต์แวร์ รู้จักองค์กรในบางส่วน และ List รายละเอียด Features ของซอฟต์แวร์ที่ต้องการ รวมถึงค าถาม
ต่างๆ ที่องค์กรต้องการทราบจากผู้ขาย เช่น ประวัติบริษัท ข้อเสนอด้านเทคนิค ราคา แผนการ Implement 
แผนการติดตั้ง แผนการอบรม แผนการบ ารุงรักษา เป็นต้น 

8. ติดต่อผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ ให้ทีมงานหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น นิตยสาร สิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือจากคู่ค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ ERP ที่
คิดว่าจะติดต่อได้ เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าองค์กรมีความต้องการระบบ ERP และเรียกให้ผู้จ าหน่ายเหล่านั้นมารับ 
Requirements หรือ RFP เพ่ือน าเสนอเป็น Proposal ให้สถานประกอบการต่อไป 
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9. ประเมินข้อเสนอจากผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ เมื่อผู้ขายทั้งหลายมีการเสนอ Proposal ตาม
เวลานัดหมายแล้ว คณะท างานก็จะต้องศึกษา Proposal ของผู้ขายรายต่างๆ ว่าข้อเสนอตรงกับความต้องการ
หรือไม่ อย่างไร โดยอาจท าเป็นตารางเปรียบเทียบ เช่น เสนอระบบอะไรบ้าง ราคาเท่าไร โดยอาจเปรียบเทียบ
เฉพาะประเด็นทีส่ าคัญๆ ก่อน เช่น ราคา เทคโนโลยี ระบบหลักที่เสนอ ระยะเวลาการ Implement เป็นต้น 

10. ตัดผู้จ าหน่ายที่ไม่น่าสนใจออกไปก่อน เมื่อได้ตารางเปรียบเทียบแล้ว ก็ท าการตัดผู้ขาย
บางรายที่น่าสนใจน้อยออกไปก่อนโดยค่อยๆ ตัดไปทีละราย เช่น เสนอราคาเกินงบประมาณไปมาก จนคิดว่า
ไม่น่าจะต่อรองราคาได้ หรือเสนอระบบที่เป็นสาระส าคัญไม่ครบ หรือมีเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับองค์กร เป็น
ต้น ขั้นตอนนี้ควรคัดเลือกให้เหลือเพียง 3-5 ราย ตามความเหมาะสม 

11. พิจารณาการสาธิตซอฟต์แวร์ เมื่อเลือกผู้ขายได้ 3-5 รายแล้ว จึงนัดผู้ขายแต่ละราย มา
ท าการสาธิตซอฟต์แวร์ให้ทีมงานดู ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง เพราะทีมงานจะได้มีโอกาส
เห็นถึงการท างานของซอฟต์แวร์ และได้มีโอกาสซักถามถึงรายละเอียดของซอฟต์แวร์จากผู้ขายโดยตรง ในการ
ดูการสาธิตของซอฟต์แวร์ควรดูไปตามกระบวนการท างาน (Work Flow) จริงขององค์กร เพ่ือช่วยให้มีความเข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถเปรียบเทียบกับสภาพการท างานจริง ซึ่งหากมีข้อสงสัยประการใด  ควรจะซักถามผู้สาธิต
ทันที ถ้าผู้สาธิตตอบได้ไม่ชัดเจน ควรจ าลองสถานการณ์แล้วให้ผู้สาธิตท าให้ดู โดยอาจจัดให้มีการสาธิตหลายวัน
ได้ และขณะดูการสาธิตควรมีการท า Check List ของซอฟต์แวร์แต่ละราย เพ่ือป้องกันการสับสนเมื่อผ่านการ
ดูไปหลายๆราย ซึ่ง Check List นี้ ก็คือ List ของ Features ที่องค์กรต้องการ หรือเป็น List Features ที่ดีๆ 
ที่ซอฟต์แวร์บางตัวมีให้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ หากซอฟต์แวร์ตัวใดที่มี Features มากเกินกว่าที่
องค์กรจะมีโอกาสได้ใช้ภายใน 5 ปี ก็ควรสรุปเพ่ิมเติมเป็นหมายเหตุไว้ เพราะการมี Features ที่มากมายเกินไป 
นอกจากจะไม่ได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ยังท าให้การ Implement และเรียนรู้ได้ยากตามไป
ด้วย 

12. การทดสอบการใช้ซอฟต์แวร์ (ในบางกรณี) หากต้องการเพ่ิมความมั่นใจมากขึ้น นอกจาก
สาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ อาจขอให้ผู้ขายท าการทดสอบซอฟต์แวร์ ในสถานการณ์จ าลองจากการท างานจริง โดย
อาจน าข้อมูลขององค์กรย้อนหลัง 15-30 วัน ทดลองป้อนข้อมูลเข้าซอฟต์แวร์มาตรฐาน เพ่ือดูความเสถียร 
ความเร็ว และความถูกต้องของซอฟต์แวร์ เพราะในขั้นตอนการสาธิต จะไม่สามารถเห็นความเสถียร ความเร็ว
ขณะใช้งานจริง และความถูกต้องของรายงานได้ เนื่องจากผู้ขายอาจหลีกเลี่ยงที่จะสาธิตบาง Features หาก 
Features นั้นท างานได้ไม่ดีหรือยังมี Bug ซึ่งข้ันตอนการทดสอบนี้ ซอฟต์แวร์บางตัวอาจสามารถท าได้โดยง่าย 
หากเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้ง เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย และไม่เป็นภาระมากเกินไปทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย 
แต่ซอฟต์แวร์บางตัวอาจท าได้โดยยาก เพราะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมและ Implement ที่สูง นอกเสียจากว่า
จะสามารถตกลงกับผู้ขายได ้ในเรื่องเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการทดสอบนั้น 

13. การไปตรวจเยี่ยมส านักงานผู้ขาย  เมื่อดูรายละเอียดและทดสอบการท างานของ
ซอฟต์แวร์จนเป็นที่พอใจแล้ว ควรมีการไปเยี่ยมเยียนส านักงานของผู้ขาย เพ่ือดูว่ามีสภาพการท างานกันเป็น
อย่างไร มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีสไตล์การท างานที่เข้ากับองค์กรของเราได้หรือไม่  เวลาต้องการบริการ
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จะไปตามได้ที่ไหน เป็นต้น หากตอนชมการสาธิตมีการไปชมถึงสถานที่ของผู้ขายแล้ว ก็ควรจะขอชมส านักงาน
และสภาพการท างานของผู้ขายไปด้วย เพ่ือความรวบรัดลดขั้นตอน 

14. การสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานอ้างอิงที่เคยใช้บริการ จากนั้นให้ขอรายชื่อลูกค้าเก่า 
ของผู้ขายแต่ละรายว่ามีท่ีไหนใช้บ้าง ชื่อผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ โดยเฉพาะที่มีรูปแบบธุรกิจ
คล้ายคลึงกับองค์กรของเรา เมื่อโทรไปซักถาม ควรถามว่าใช้ซอฟต์แวร์อะไร จากผู้ขายชื่ออะไร การใช้งานเป็น
อย่างไร การบริการเป็นอย่างไร แต่อย่าลืมว่า ข้อมูลที่ได้รับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ เพราะผู้ที่เราสนทนาด้วย
ไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัว และอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ผู้ตอบจะไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ได้ ดังนั้นทีมงาน
ควรใช้วิจารณญาณแยกแยะข้อเท็จจริงประกอบข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม  

15. การเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรองเป็นขั้นตอนหลังจากที่ ได้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ มาท าการวิเคราะห์ ให้คะแนนด้วย
วิธีการ Factor Rating Method ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป แล้วจึงเรียงล าดับผู้ขายที่ได้คะแนนรวมจาก
สูงสุดไปต่ าสุด จึงเริ่มขั้นตอนการเจรจา โดยอาจเรียกมาเพียงรายเดียว คือ รายที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 
(กรณีที่คะแนนอันดับ 1 น าอันดับที่ 2 และ 3 มากๆ) หรือ อาจเจรจามากกว่า 1 ราย (กรณีที่คะแนนใกล้เคียง
กัน) เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด แล้วจึงน าเสนอ Steering Committee เพ่ือตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีก
ครั้ง  

16. ตัดสิน ใจเลือก  เมื่ อที มงาน น าเสนอทางเลือกต่ างๆ  เข้ าสู่ ที่ ป ระชุม  Steering 
Committee เพ่ือพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้าย หากได้รับความเห็นชอบก็ด าเนินการเตรียมสัญญาเพ่ือจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป แต่หากมีบางประเด็นที่ต้องทบทวน ก็อาจต้องเรียกผู้ขายเข้ามาเพ่ือชี้แจงหรือเจรจาต่อรองกันใหม่ 
จนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย 

17. การท าสัญญาซื้อขายหรือว่างจ้าง เมื่อได้ข้อสรุปข้อเสนอต่างๆ จากผู้ชนะการคัดเลือก
แล้ว หากมูลค่าการลงทุนเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงหรือมีรายละเอียดข้อตกลงปลีกย่อยค่อนข้างมาก  ควรมีการ
ท าสัญญาการซื้อขาย หรือสัญญาว่าจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือป้องกันกรณีเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในภายหลัง 
และจะได้เป็นกรอบกติกาและบรรทัดฐานในการท างานต่อไปหลังจากท่ีได้ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้ว 
 

5.4  วิธีการการคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) 

 
การจัดหาระบบ ERP ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการการประเมินและ

คัดเลือกระบบ ERP ต้องอาศัยหลักเกณฑ์หลายอย่างในการตัดสินใจ (Multiple Criteria Decision Making : 
MCDM) ซึ่งลักษณะปัญหาการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ หรือ MCDM สามารถน ากระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) มาประยุกต์โดยใช้โปรแกรมในการคัดเลือก Expert 
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Choice เพ่ือตรวจสอบคะแนนประเมิน (Preference Score) ของแต่ละระบบ ERP และตัดสินใจเลือกระบบ 
ERP ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด  
 

5.4.1   การประยุกต์ใช้วิธีการ Analytical Hierarchy Process (AHP) ในการคัดเลือกระบบ 
ERP  

 
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือช่วยในการตั ดสินใจแบบพหุเกณฑ์ 

(Multiple Criteria Decision Making) ประโยชน์ของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์คือสามารถใช้ตัวแปร
แบบพหุเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตัดสินใจทั้งแบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) ใน
การประเมินทางเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจ 
 กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์สามารถแสดงล าดับความส าคัญของเกณฑ์และทางเลือกซ่ึง
ได้มาจากการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (Pairwise Relative Comparisons) แทนการให้คะแนนเป็นตัวเลขตาม
ความพอใจซึ่งมีความยากกว่า กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ยังสามารถแสดงวิธีการวัดและแปลผลความ
สอดคล้อง (Consistency) ของการตัดสินใจ วิธีการสังเคราะห์แง่มุมอันหลากหลายของปัญหาที่ซับซ้อนไปสู่
ผลลัพธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว และวิธีการในการค้นหากรณีที่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงถ้าข้อมูลและการตัดสินใจ
เปลี่ยนไป 

กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty (1977) เป็นเทคนิคที่
ใช้จัดการและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์หาแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับการตัดสินใจใน
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยการสร้างรูปแบบปัญหาให้เป็นโครงสร้างล าดับชั้น และน าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของ
ผู้ตัดสินใจมาวิเคราะห์หาบทสรุปของแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นกระบวนการช่วยในการตัดสินใจโดยอาศัย
หลักการของการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ วิธีท าจะเป็นการจัดเกณฑ์ของเป้าหมายซึ่งต้องการศึกษาให้ อยู่ใน
ระดับบน ส่วนในระดับที่ต่ าลงมาจะเป็นเกณฑ์หลัก (Criteria) และเกณฑ์ย่อย (Sub-Criteria) ตามล าดับ 
จนถึงทางเลือกซ่ึงจะเป็นระดับต่ าสุดของการจัดล าดับชั้น 
 การวิเคราะห์จะใช้หลักการเปรียบเทียบเกณฑ์เป็นคู่ (Pairwise Comparison) ซึ่งค่าความส าคัญใน
การเปรียบเทียบจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ มีความส าคัญเท่ากันจนถึงมีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วยมี
ความส าคัญเท่ากัน มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด มีความส าคัญ
มากกว่าอย่างเด่นชัดมาก และมีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถแปลงมาเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9 
ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละคู่เมื่อท าเรียบร้อยแล้ว สามารถค านวณหาน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ออกมาเป็น
ตัวเลขเพื่อแสดงให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญของแต่ละเกณฑ์อย่างชัดเจน 
 
 



Best Practices และ Lessons Learned  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 

-77- 

 
 กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เหมาะสมส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ เนื่องจาก 

1) สามารถใช้กับการตัดสินใจคนเดียว และใช้ได้ดีกับการตัดสินใจที่มีผู้ตัดสินใจเป็นกลุ่ม  เนื่องจาก
สามารถช่วยอภิปรายหาวัตถุประสงค์รวมและทางเลือกได้ในขณะที่สร้างโครงสร้างการตัดสินใจ 

2) เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญในขั้นตอนการเปรียบเทียบน้ าหนักของเกณฑ์การตัดสินใจ 
3) สามารถใช้งานได้ดีกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน กระบวนการนี้มีขั้นตอนด าเนินการไม่ยุ่งยาก 

และมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนน้ าหนักความส าคัญหรือเกณฑ์การตัดสินใจต่าง ๆ ได้ 
4) ใช้งานได้ทั้งปัญหาที่ประกอบด้วยปัจจัยที่ตีค่าเป็นเงินได้ และท่ีตีค่าเป็นเงินไม่ได้ 
5) การก าหนดปัญหาตามโครงสร้างกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้กลุ่มผู้ตัดสินใจไม่ลืม

เกณฑ์การตัดสินใจหรือวัตถุประสงค์ตลอดจนทางเลือกที่จ าเป็นในขณะท าการตัดสินใจ เนื่องจาก
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีจ านวนมาก สลับซับซ้อน และไม่สามารถจ าได้หมดในขณะที่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน 

 
ขั้นตอนของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่จะท าการตัดสินใจ 
2) ก าหนดปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจส าหรับปัญหาที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
3) ก าหนดรูปแบบของปัญหาเป็นโครงสร้างล าดับชั้นของเกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย และทางเลือกที่

เกี่ยวข้อง 
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 เกณฑ์ ทางเลือก 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมนิระบบ ERP 

F1:  ประวัติและความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP 
(Company Background) 

F2 : เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  ERP (ERP System   
Implementation Timeframe) 

F3:  แนวทางการพัฒนาระบบ ERP (ERP System Development 
Roadmap) 

F4:  ฟั ง ก์ ช่ั น ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  ERP (ERP System 
Functionality) 

F5:  ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบ ERP (ERP System Cost) 

A1 : ERP 1 
A2 : ERP 2 
A3 : ERP 3 
A4 : ERP 4 

 

รูปที่ 5-1 แบบจ าลองในการตัดสินใจเลือกระบบ ERP (Decision Model) 
 

 
 
 
 

ประเมินหาระบบ ERP ที่เหมาะสม (Goal) 

F1 F2 

A1 A2 A3 A4 

F3 F4 F5 
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5.5  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice 
 
 โปรแกรม Expert Choice เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) ส าหรับ AHP เป็นวิธีการที่มี
ความสามารถและเข้าใจได้ง่ายส าหรับการตัดสินใจที่ต้องใช้ทั้งข้อมูลที่วัดได้และการตัดสินใจจากผู้ตัดสินใจ ซึ่ง
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.expertchoice.com 
 
 ตัวอย่างกระบวนการคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 5 เกณฑ์ที่ส าคัญ คือ 
 

1)  ประวัติและความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP (Company Background = F1) 
2)  เวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบ ERP (ERP System Implementation Timeframe = F2) 
3)  แนวทางการพัฒนาระบบ ERP (ERP System Development Roadmap = F3 ) 
4)   ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ ERP (ERP System Functionality = F4 ) 
5)  ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบ ERP (ERP System Cost = F5 ) 
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ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ 

 
วิเคราะหร์ะบบ ERP ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือก 

 
วิเคราะหเ์กณฑ์ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องในการเลือกระบบ ERP 

 
ท าการเปรยีบเทียบเกณฑต์ัดสินใจเลือกระบบ ERP ทีละคู ่

 
หาน้ าหนักโดยเปรยีบเทียบส าหรบัเกณฑต์ัดสินใจต่างๆ 

 
ค านวณอัตราส่วนความไมส่อดคลอ้งจากการเปรียบเทียบเกณฑ์ตดัสนิใจต่างๆ ทีละคู่ 

 
อัตราส่วนความไม่สอดคล้อง < 0.10 หรือไม่                   ไม่ 

      ใช่ 
ท าการเปรยีบเทียบระบบ ERP ทีละคู่ โดยอิงเกณฑ์ตัดสินใจทีละเกณฑ ์

 
หาคะแนนเปรียบเทียบของระบบ ERP โดยอิงเกณฑต์ัดสินใจทลีะเกณฑ์ 

 
ค านวณอัตราส่วนความไมส่อดคลอ้งจากการเปรียบเทียบระบบ ERP ทีละคู ่

 
อัตราส่วนความไม่สอดคล้อง < 0.10 หรือไม ่            ไม่ 

     ใช่ 
ระบบ ERP ถูกเปรียบเทียบโดยการอิงเกณฑ์ตดัสินใจทุกเกณฑ์หรือยงั 

 
ค านวณคะแนนรวมของแต่ละระบบ ERP และเลือกระบบ ERP ที่ดีท่ีสุด 

รูปที่ 5-2 ขั้นตอนของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกระบบ ERP 
 

 เมื่อน าปัจจัยทั้ งหมดมาท าการคัดเลือกระบบ ERP โดยใช้โปรแกรม Expert Choice แล้วได้
แบบจ าลองแสดงในรูปที่ 5-3 และด าเนินการให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ในการประเมินระบบ ERP ทั้ง 5 
เกณฑ์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise Comparison) ได้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ดังแสดงใน
รูปที่ 5-4 แล้วจึงประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือกหรือ ERP ทั้ง 4 ระบบ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินในแต่ละเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ประวัติและความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP 
(Company Background = F1) ดังแสดงในรูปที่ 5-5 ต่อไป 
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รูปที่ 5-3 แบบจ าลองในการเลือกระบบ ERP โดยใช้ Expert Choice 

 
รูปที่ 5-4 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ 

 
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกระบบ ERP ทั้ง 5 เกณฑ์ ซึ่งมีน้ าหนักของแต่ละ

เกณฑ์เรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบ ERP (ERP System Cost) มีน้ าหนักความส าคัญ 0.5 หรือ 

50.0% 
2)  ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ ERP (ERP System Functionality) มีน้ าหนักความส าคัญ 0.16 

หรือ 16.0% 
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3)  เวลาที่ ใช้ในการติดตั้งระบบ ERP (ERP System Implementation Timeframe) มีน้ าหนัก
ความส าคัญ 0.15 หรือ 15.0% 

4)  แ น วท า งก าร พั ฒ น าร ะบ บ  ERP (ERP System Development Roadmap) มี น้ า ห นั ก
ความส าคัญ 0.131 หรือ 13.1% 

5)  ประวัติและความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP (Company Background) มี
น้ าหนักความส าคัญ 0.059 หรือ 5.9% 

 
 

รูปที่ 5-5 การเปรียบเทียบทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือกเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ประวัติ และความน่าเชื่อถือ 
ของบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP 

ดังนั้นจากตัวอย่างการประเมินและคัดเลือกระบบ ERP แบบพหุ เกณฑ์  (Multiple Criterial 
Decision Making : MCDM) โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 5-6 

 

 
 

รูปที่ 5-6 ผลการเปรียบเทียบระบบ ERP โดยใช้ซอฟต์แวร์ Expert Choice 
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จากน้ าหนักเกณฑ์การคัดเลือกระบบ ERP พบว่า เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบ ERP 
(ERP System Cost) มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด โดยมีน้ าหนักความส าคัญ 0.50 หรือ 50.0% ท าให้ระบบ 
ERP 1 ที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยที่สุดจากซอฟต์แวร์และซอร์สโค้ดแจกจ่ายโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์
ภายใต้สัญญาอนุญาต ได้รับการคัดเลือกเป็นระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดด้วยคะแนนประเมิน
สูงสุด 46.9%  
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6.1  การประมาณการงบประมาณลงทุนระบบ ERP  

ประเภทของค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนระบบ ERP ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. การลงทุนในฮาร์ดแวร์ (Hardware) และระบบโครงข่ายข้อมูล (Network) ได้แก่ 
- คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ (อาจต้องซื้อเพ่ิมหรืออัพเกรดจากท่ีมีอยู่)  
- ระบบโครงข่ายข้อมูลภายในองค์กร (Network) ซึ่งอาจต้องมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง

โครงข่ายที่มีอยู่แล้ว  
- เครื่องแม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ส ารองไฟ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของซอฟต์แวร์และขนาด

ฐานข้อมูลที่ต้องการ โดยเฉพาะขนาดของเครื่องแม่ข่าย จึงควรสอบถามข้อมูลจากผู้ขาย  

2. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 
- ค่าลิขสิทธิ์ (License) ของซอฟต์แวร์ 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษา ค่าทีมงานในองค์กรและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในขั้นตอนของการติดตั้ง 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ค่าใช้จ่ ายในการปรับแก้หรือเพ่ิมเติมระบบ (Add-on, 

Customization) เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ส าหรับการเขียนระบบต่อเชื่อมหรือการเขียนรายงาน 
- ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ ซึ่งบางองค์กรอาจตั้งเป็นแผนกท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบ ารุงรักษา

ระบบโดยตรง 
- ค่าจ้างพนักงานที่ท างานกับระบบ ERP  

4. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ได้แก่  
- ค่าท่ีปรึกษาส าหรับการอบรม 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆส าหรับการอบรม เช่น ค่าเอกสาร ค่าเสียเวลาการปฏิบัติงาน (ถือเป็นค่าใช้จ่าย

แฝง ซึ่งองค์กรต้องจ่าย) เป็นต้น 
 

บทที่ 6 แนวทางการให้ค าปรึกษาแนะน าครั้งท่ี 5 : การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการน า
ระบบ ERP มาใช้ 
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5. ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาในการบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance Cost) แบ่งเป็น 2 กรณี
ได้แก ่
- การซื้อบริการจากผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ หรือ M.A. License 

M.A. ย่อมาจากค าว่า Maintenance Assurance หมายถึง สัญญารายปีเพ่ือรับบริการหรือ
ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ซึ่งจัดเป็นการให้บริการในลักษณะ Technical Support แก่
องค์กรที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสัญญาดังกล่าว  

- ค่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบ  

ส าหรับ ตัวอย่างสัดส่วนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการใช้งานระบบ ERP ซึ่งจ าแนกออกเป็น
กลุ่มต่างๆ ตามด้านบน ที่สามารถน ามาใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับสถานประกอบการในประเทศไทย ได้แก่ ผล
ส ารวจของสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 6-1 

 

 

อ้างอิง : ข้อมูลจาก กิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล www.Harward ManageMentor.com 

 
รูปที่ 6-1 สัดส่วนเงินลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ ERP ของสถานประกอบการ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน 
 

6.2  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ ERP 
 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์จากการลงทุนในโครงการใดๆ สามารถท าได้หลายวิธี และ
ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้ 
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1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
3. ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period : PP) 
4. ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Return on Investment : ROI) 

การที่องค์กรจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งจากด้านบนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัตถุประสงค์
ในการจัดท าโครงการและตัวชี้วัดที่ผู้บริหารต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการและวิธีในการค านวณผลตอบแทน
ของทั้ง 4 วิธีนี้มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จะต้องมีการประมาณการรายจ่าย รายรับ และกรอบเวลาที่จะ
พิจารณาผลของโครงการนั่นเอง 

ส าหรับคู่มือนี้ จะน าเสนอแนวทาง พร้อมตัวอย่างเฉพาะวิธีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ ERP 
ซ่ึงนิยมใช้กัน 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

6.2.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนในระบบ ERP ในคู่มือนี้ จะวิเคราะห์โดยค านึงถึง
มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ที่เรียกว่า ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด หรือ Discounted Payback 
Period  

ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period : DPP) หมายถึง ระยะเวลาที่
ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเข้าจากโครงการมีค่าเท่ากับเงินลงทุนในโครงการ โดยการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการหาระยะเวลาคืนทุนนี้ มีข้อดีดังนี้ 

1) เป็นตัวชี้วัดถึงความเสี่ยงและสภาพคล่องของโครงการได้ดี และ  
2) ง่ายแก่การค านวณและการท าความเข้าใจ  

ส าหรับวิธีการค านวณระยะเวลาคืนทุนแบบ Discounted Payback Period ของการลงทุนระบบ 
ERP ค านวณได้โดยการบวกค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของโครงการกับค่าเงินลงทุน จนกระทั่งกระแสเงิน
สดสะสมของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ประมาณการเงินลงทุน และกระแสเงินสดจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ ERP ในองค์กร 

ในส่วนนี้ เป็นการประเมินต้นทุนของการใช้ระบบ ERP ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.1 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายการค่าใช้จ่ายดังนี้   

1.1 เงินลงทุนเริ่มต้นของระบบ ได้แก่ เงินลงทุนในฮาร์ดแวร์ ระบบโครงข่าย และซอฟต์แวร์ของ
ระบบ ERP รวมทั้งค่าจ้างท่ีปรึกษาในการปรับแก้และเริ่มต้นใช้งานระบบ 
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1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรดูแลระบบ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่า
บ ารุง รักษาระบบรายปี (M.A.)  

 
2. ประมาณการกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการใช้งานระบบ ERP 

เป็นการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนและใช้งานระบบ ERP ภายในองค์กร ซึ่งประเภทของ
ผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับจากระบบ ERP มีดังนี ้

2.1 ผลตอบแทนทางตรง ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลดเวลาในการปฏิบัติงาน ลด
ปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระบบ ซึ่งผลตอบแทนทางตรงเหล่านี้ สามารถน ามา
ประมาณเป็นค่าหรือผลตอบแทนเชิงตัวเงินได้อย่างชัดเจน 

2.2 ผลตอบแทนทางอ้อม ได้แก่ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า กระบวนการควบคุมภายใน
เป็นระบบและตรวจสอบได้ การพัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรในด้านเวลา ด้านต้นทุน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งผลตอบแทนทางอ้อม
เหล่านี้ น ามาประเมินเป็นค่าตัวเงินได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น ในการค านวณหาระยะเวลาคืนทุน 
อาจไม่น าผลตอบแทนทางอ้อมมาพิจารณาประกอบ แต่หากผู้บริหารพิจารณาเห็นชัดเจนว่า 
องค์กรจะได้รับประโยชน์เป็นผลตอบแทนในลักษณะผลตอบแทนทางอ้อมมาก ให้ประมาณ
การผลตอบแทนทางอ้อมในลักษณะของ % ผลตอบแทนทางอ้อมเทียบกับรายได้ต่อปีของ
สถานประกอบการ 

2.3 ค านวณหาค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดรับของโครงการ 

จากกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของการลงทุนและใช้งานระบบ ERP ให้น ามา
ค านวณหาค่าปัจจุบันของแต่ละปี โดยใช้สูตรดังนี้ 

t

t
t

i

CF
PV

)1( 
  

เมื่อ  tPV  หมายถึง ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในปีที่ t 
      tCF  หมายถึง กระแสเงินสดรับหรือจ่ายในปีที่ t 
        i     หมายถึง อัตราคิดลดของค่าเงินตามเวลา (มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100%) 
 

3. ค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของระบบ ERP 

 โดยบวกค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของโครงการกับค่าเงินลงทุน จนกระทั่งกระแสเงินสด
สะสมของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ 
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 ส าหรับตัวอย่างการค านวณหาระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนติดตั้งและใช้งานระบบ ERP แสดงได้
ดังนี้สถานประกอบการแห่งหนึ่ง ก าลังพิจารณาลงทุนติดตั้งระบบ ERP เพ่ือใช้งานในองค์กร โดยเลือก ERP 
Package หนึ่ง ซึ่งสถานประกอบการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆ ดังนี้ 

1. เงินลงทุนและค่าใช้จ่าย (กระแสเงินสดจ่าย) 
เงินลงทุนแรกเริ่ม  = 1,200,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายรายปีในการใช้งานระบบ ERP = 300,000 บาทต่อปี 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (กระแสเงินสดรับ) สามารถประมาณการได้ดังนี้ 
ผลตอบแทนทางตรง = 450,000 บาทต่อปี 
ผลตอบแทนทางอ้อมประมาณได้ว่ามีค่าเท่ากับ 0.5% ของรายได้ต่อปี (50,000,000 บาทใน
ปีปัจจุบัน และมีอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับ 10%)  

จากข้อมูลในข้อ 1. และ 2. หากก าหนดกรอบเวลาของการประเมินโครงการเท่ากับ 6 ปี จะได้
กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6-1 กระแสเงินสดของโครงการติดตั้งระบบ ERP 

ปีที ่ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ

0 - 1,200,000  - 1,200,000 
1 - 300,000 725,000 425,000 
2 - 300,000 752,500 452,500 

3 - 300,000 782,750 482,750 

4 - 300,000 816,025 516,025 

5 - 300,000 852,628 552,628 

6 - 300,000 892,890 592,890 

  
จากค่ากระแสเงินสดสุทธิที่ได้ สามารถน าไปค านวณหาค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิได้ต่อไป 

ในข้อ 3. 

3. ก าหนดอัตราคิดลดของค่าเงินตามเวลาเท่ากับ 10% สามารถค านวณหาค่าปัจจุบันส าหรับ
กระแสเงินสดรับจ่ายสุทธิได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 6-2 ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสะสมของโครงการติดตั้งระบบ ERP 
 

ปีที ่ กระแสเงินสดสุทธ ิ
ค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดสุทธ ิ
ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสะสม 

0 - 1,200,000 -  1,200,000 - 1,200,000 
1 425,000 386,364 - 813,636 
2 452,500 373,967 - 439,669 
3 482,750 362,697 - 76,972 
4 516,025 352,452 275,480 
5 552,628 343,138 618,618 
6 592,890 334,671 953,289 

เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด คือระยะเวลาที่ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเข้าจากโครงการ
มีค่าเท่ากับเงินลงทุนในโครงการ หรือ ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสะสมของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่ง
ผลจากตารางพบว่า ปีที่ค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเป็นศูนย์ อยู่ระหว่างปีที่ 3 และปีที่ 4 ดังนั้นสามารถ
ค านวณหาระยะเวลาคืนทุนได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 

 

DPP      =       3  ปี  +           (ค่าปัจจุบันสุทธิปีของที่ 3)  *  12  เดือน 
           ((ค่าปัจจุบันสุทธิปีของที่ 4) – (ค่าปัจจุบันสุทธิปีของที่ 3)) 

 = 3  ปี  +      76,972*12        เดือน 
           (275,480-(-76,972)) 
  =       3 ปี 2.6 เดือน 
 

6.2.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ  
(Return on Investment) 

ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment : ROI) หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุนที่
ค านวณต่อหน่วยการลงทุน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลของ ROI จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินการลงทุนได้
ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน มีข้อดีดังนี้ 

1) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในแต่ละหน่วยการลงทุน และ  
2) ง่ายแก่การค านวณและการท าความเข้าใจ  
ส าหรับวิธีการค านวณผลตอบแทนการลงทุนระบบ ERP นั้น สามารถค านวณได้จากกระแส

เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดการค านวณได้ดังนี้ 
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1.  ประมาณการเงินลงทุน และกระแสเงินสดจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ ERP  
ในองค์กร 

     อธิบายได้เช่นเดียวกับข้อ 1. ในหัวข้อ 6.2.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
2.  ประมาณการกระแสเงินสดรับ ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการใช้งานระบบ ERP 

อธิบายได้เช่นเดียวกับข้อ 2. ในหัวข้อ 6.2.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
3.  ค านวณหาค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดรับของโครงการ 

    อธิบายได้เช่นเดียวกับข้อ 3. ในหัวข้อ 6.2.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
 

4. ค านวณหาค่าผลตอบแทนการลงทุนระบบ ERP 

โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้ 

 ROI (%)   =   (ผลตอบแทนของระบบ ERP – เงินลงทุน) * 100 
                                          เงินลงทุน  

โดยที่  

  ผลตอบแทนของระบบ ERP หมายถึง กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลาโครงการ  

  เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนในระบบ ERP ในปีที่ 0   

ส าหรับตัวอย่างการค านวณหาค่าผลตอบแทนการลงทุนระบบ ERP แสดงได้ด้วยตัวอย่างเดียวกับที่
แสดงไว้ในหัวข้อ 6.2.1 ดังนี้ 

จากผลการประมาณค่ากระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่ง
ก าหนดไว้เท่ากับ 6 ปี ได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 6-3 กระแสเงินสดผลตอบแทนการลงทุนของโครงการติดตั้งระบบ ERP 
ปีที ่ กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสุทธ ิ
0 - 1,200,000  - 1,200,000 
1 - 300,000 725,000 425,000 
2 - 300,000 752,500 452,500 
3 - 300,000 782,750 482,750 
4 - 300,000 816,025 516,025 
5 - 300,000 852,628 552,628 
6 - 300,000 892,890 592,890 
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และเมื่อก าหนดอัตราคิดลดของค่าเงินตามเวลาเท่ากับ 10% สามารถค านวณหาค่าปัจจุบันส าหรับ
กระแสเงินสดรับจ่ายสุทธิได้ดังตาราง 

 

ตารางที่ 6-4 ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการติดตั้งระบบ ERP 
ปีที ่ กระแสเงินสดรับสุทธ ิ ค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสทุธ ิ

0 - - 

1 425,000 386,364 

2 452,500 373,967 

3 482,750 362,697 

4 516,025 352,452 

5 552,628 343,138 

6 592,890 334,671 

รวมกระแสเงินสดรับสุทธ ิ 2,153,289 

จากตาราง สามารถน าผลที่ได้ มาค านวณหาค่าผลตอบแทนจากการลงทุนระบบ ERP ได้ดังนี ้
 

ROI (%)      =  (2,153,289-1,200,000)*100             
          (1,200,000) 

                =         79.44% 
จากผลการค านวณ ROI สามารถอธิบายได้ว่า เงินลงทุนในระบบ ERP ที่ต้องจ่ายไปจ านวนทุก ๆ 100 

บาท จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นจ านวน 79.44 บาทนั่นเอง 
 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนระบบ ERP โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนนั้น ส าหรับการพิจารณาว่าจะตัดสินใจ
ลงทุนระบบ ERP ในองค์กรเลยทันทีหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นหลัก ซึ่ง
จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆประการทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะการณ์ของการแข่งขันในธุรกิจ 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกในขณะนั้นๆ รวมถึงปัจจัยภายในขององค์กร เช่น ศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรภายในองค์กร แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญอ่ืนๆที่นอกเหนือจากปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอนั่นเอง   

 
 
 
 

% 
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7.1  กรณีศึกษา : ERP กับ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 

 
รูปที่ 7-1 ตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 

 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 40 ปี จากการผลิตเพ่ือทดแทน

การน าเข้า ไปสู่การผลิตเพ่ือส่งออกและเป็นสินค้าส่งออกส าคัญอันดับ 1 ใน 10 ของไทยด้วยมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 
1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ/ปี ในช่วงปี 2546 - 2548 มีอัตราขยายตัวสูงเกือบ 20% ต่อปี  เป็นสัดส่วน
ประมาณ 2% ของมูลค่าส่งออกโดยรวมของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ชะลอตัวลง
ในปี 2549 โดยเฉพาะในตลาดส่งออกหลัก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น  โดยมีแรงกดดันจาก
การแข่งขันสูง ทั้งนี้แม้ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในการผลิต เครื่องปรับอากาศและศักยภาพในการ
แข่งขันอันดับต้นๆ และสูงกว่าคู่แข่งก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ อาทิจีน ซึ่งขึ้นแท่นผู้
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลก ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงสร้างความกังวลต่อผู้ผลิตไทย
พอสมควร 

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยมี ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง แต่ลักษณะ
ของอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาการลงทุนจากต่างประเทศ ค่อนข้างมาก การเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนของผู้ผลิต
ต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไทย จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อทิศทางการสงออก อีกท้ังผู้ผลิตต่างชาติยังไมมีแนวโน้มย้าย

บทที่ 7 บทเรียนจากประสบการณ์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
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ฐานการผลิตออกไปและยังปริมาณการผลิตยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยมี โอกาสและข้อจ ากัดในการลงทุน ทั้งใน
ด้านการตลาด การลงทุนและการบริหารการจัดการ 

 
       ในโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ นั้นมีส่วนประกอบมากมายเช่น 

- ส่วนที่ติดตั้งภายในบ้าน (Indoor Unit) ท าหน้าที่ดูดซับความร้อนท าให้อากาศภายในห้อง 
เย็นลงหรือเรียกว่า คอยล์เย็น (Evaporator) ประกอบด้วยท่อ แผงคอยล์เย็น พัดลม และ
อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิห้อง 

 
รูปที่ 7-2 ตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 

 
- ส่วนที่ติดตั้งภายนอกบ้าน (Outdoor Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ท าหน้าที่ใน

การระบายความร้อนหรือที่เรียกว่า คอยล์ร้อน (Condensing), ส่วนที่ท าหน้าที่ควบคุมการ
ไหลเวียนของน้ ายาท าความเย็นหรือที่เรียกว่า คอมเพรสเซอร์ และน้ ายาแอร์ และอีกส่วนท า
หน้าที่ในการลดความดัน และอุณหภูมิของน้ ายาแอร์หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์ลดความดัน 
(Throttling Device) 
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รูปที่ 7-3 ตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 
 

       ในด้านการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ มีความผิดพลาดจากสูตรการผลิต การ
วางแผนการผลิต  ตารางการผลิต และแผนการส่งมอบสินค้า สิ่งเหล่านี้ต้องถูกแสดงผลขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สามารถน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในระบบ ERP จะมีการก าหนดรหัสสินค้าที่แน่นอน และ
สถานะของสินค้า รวมไปถึงรายละเอียดที่ส าคัญเช่น เลขรหัสชิ้นส่วนการผลิต หรือรอบการผลิตต่างๆ และเมื่อ
มีการจ าหน่ายออก หรือตัดยอดสินค้าคงคลัง ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องก็จะสามารถรับทราบการท าการสืบค้นได้ 
       อย่างไรก็ตามความสามารถของระบบที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึงการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นตามการวางระบบ รวมถึง
มีข้ันตอนในการเรียนรู้ระบบซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
       อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบชิ้นส่วน เข้า
ด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไรนัก แต่การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการ สร้าง BOM ต้องมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้
งานในระบบ ERP 
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กรณีศึกษา การเลือกใช้  ERP SOFTWARE  ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
 
1. แนวทางการด าเนินงาน 
           -   ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ 
           -   ศึกษากระบวนการท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
           -   ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานสากล 
           -   เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร 
           -   วางแผนพัฒนาและติดตั้งระบบ ERP 
           -   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและใช้งาน ERP ได้ถูกต้อง 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการ 
          -   การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง 
          -   กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุงตามมาตรฐานสากล 
          -   รายละเอียดโครงการ (TOR) การน าระบบ ERP มาใช้ 
          -   ระบบการประเมินซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการติดตั้ง (Implementer) 
          -   ปรับปรุงขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 50% หรือ  
              ลดเวลาการท างาน ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 50% 
 
ตัวอย่างกระบวนการทางธุรกิจ  

การจัดท ากระบวนการการทางธุรกิจของสถานประกอบการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

ตารางที่ 7-1 การจัดท ากระบวนการการทางธุรกิจของสถานประกอบการ 

กระบวนการหลัก กิจกรรมย่อย หมายเหตุ 

การซื้อขายระหว่างกัน บ.ทาซากิ  ออก เอกสารใบสั่งซื้อ 
ออกใบสั่งซื้อสินค้า 
บ.บิสไวส์  รับเอกสาร แล้ว 
ออกใบสั่งขาย 

 

ATP ATP ส าหรับสินค้าประเภท Made to Stock  
ขายเงินสด ลดขั้นตอนในการขายอะไหล ่  
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ตัวอย่าง  กระบวนการท างานในปัจจุบัน Business Process 
 

 
 

รูปที่ 7-4 กระบวนการการซื้อขายระหว่างกันก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
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Flow Process Chart ก่อนการปรับปรุง 

 
 

รูปที่ 7- 5 กระบวนการการซื้อขายระหว่างกันก่อนการปรับปรุง 
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กระบวนการการซื้อขายระหว่างกันหลังการปรับปรุง (TO BE) 
 

 
รูปที่ 7- 6 กระบวนการการซื้อขายระหว่างกันหลังการปรับปรุง 
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Flow Process Chart หลังการปรับปรุง 
 

 
                 

รูปที่ 7-7 กระบวนการการซื้อขายระหว่างกันหลังการปรับปรุง 
 

ตารางที่ 7-2 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิต 
 

กจิกรรม กอ่นการปรับปรงุ หลงัการปรับปรงุ ผลทีไ่ด ้

ปฎบิตังิาน 9 7 2

ทางเดนิ 0 0 0

รอ 1 1 0

ตรวจสอบ 1 1 0

จัดเก็บ 0 0 0

รวมเวลา (นาท)ี 34.51 32.67 1.84

กระบวนการซือ้ขายระหวา่งกนั
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กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าก่อนการปรับปรุง 

 
รูปที่ 7-8 กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าก่อนการปรับปรุง 

 
 

มีสินค้าอยู่ใน
สต็อก 

เปิดขอผลิต 
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กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้า 
Flow Process Chart ก่อนการปรับปรุง 

 
 

รูปที่ 7-9 กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าก่อนการปรับปรุง 
 

กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าหลังปรับปรุง (TO BE PROCESS) 

 
รูปท่ี 7-10 กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าหลังปรับปรุง 
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Flow Process Chart หลังการปรับปรุง 
กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าหลังการปรับปรุง 

 
 

รูปที่ 7-11 กระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้าหลังการปรับปรุง 
 

ตารางที่ 7- 3 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมสินค้า 
 

กจิกรรม กอ่นการปรับปรงุ หลงัการปรับปรงุ ผลทีไ่ด ้

ปฎบิตังิาน 5 3 2

ทางเดนิ 0 0 0

รอ 0 0 0

ตรวจสอบ 1 0 1

จัดเก็บ 0 0 0

รวมเวลา (นาท)ี 4.1 3.3 0.8

กระบวนการตรวจสอบความพรอ้มสนิคา้
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กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
 

 
 

รูปที่ 7-12 กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง 
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Flow Process Chart ก่อนการปรับปรุง 
กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง (AS IS) 

 

 
 

รูปที่ 7-13 กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง 
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กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
 

 
 

รูปที่ 7-14 กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดก่อนการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

มีสินค้าอยู่ในสต็อก 

ลูกค้าอนุมัติ ไม่อนุมัติ 
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Flow Process Chart หลังการปรับปรุง 
กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดหลังการปรับปรุง (TO BE ) 

 

 
 

รูปที่ 7-15 กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสดหลังการปรับปรุง 
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ตารางที่ 7-4 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสด 

กระบวนการขายอะไหล่เป็นเงินสด 

กิจกรรม ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ผลท่ีได ้

ปฎิบติังาน 9 6 3 
ทางเดิน 0 0 0 
รอ  3 2 1 
ตรวจสอบ 1 0 1 
จดัเก็บ 0 0 0 
รวมเวลา (นาที) 33.29 26.28 7.01 

 

สรุปผลท่ีได้จากการปรับปรุง  

1. การลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงาน  
  )เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุงกระบวนการ(  

ตารางที่ 7-5  สรุปผลการลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุน (ROI) 
สูตรค านวณ ROI (%) = ผลตอบแทนจากการลงทุน/ต้นทุนในการลงทุน x 100 

ตารางที่ 7-6 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุน (ROI) 
ปีท่ี software Implement Total ประหยดัได ้ คงเหลือ 

1 SAP 500,000 500,000 210,000 290,000 
2       210,000 80,000 

3       210,000 -130,000 

4       210,000 -340,000 

5       210,000 -550,000 
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หมายเหตุ : ประมาณมูลค่าประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของการใช้ระบบข้อมูลมาจาก 
    1.  มูลค่าความผิดพลาดจากระบบทีใช้อยู่ในปัจจุบัน    
    2. การลดขั้นตอนการด าเนินงานโดยประเมินจากฐานจ่ายจริงปี 25XX 

  

   7.2  กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารกับการใช้ระบบ ERP 

 
รปูที่ 7-16 อุตสาหกรรมอาหารกับการใช้ระบบ ERP 

 
        อุตสาหกรรมอาหารต้องให้ความส าคัญในด้านระยะเวลาการจัดซื้อ  การผลิต การจัดเก็บและจ าหน่าย
ในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นแล้วอาจกลายเป็นภาระต้นทุนที่เพ่ิมเท่าทวีคูณ เช่นวัตถุดิบที่จัดซื้อมาไม่ตรง
กับเวลาการผลิตและหมดอายุนั้น นอกจากค่าวัตถุดิบแล้วยังต้องมีค่าใช้จ่ายการท าลายเพ่ิมขึ้น หรือแม้กระทั่ง
ผลของสภาวะการเก็บรักษาย่อมส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ที่จะส่งผลต่ออายุผลิตภัณฑ์หรือ
วัตถุดิบเช่นกัน 
       ต้นทุนทางด้านการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยในอดีตนั้นได้รับความสนใจ
และให้ความส าคัญในการบริหารจัดการมากขึ้น รวมถึงใช้เครื่องมือการจัดการ หรือแม้กระทั่งการใช้ซอฟต์แวร์ 
ที่ช่วยในการจัดล าดับให้เป็นไปตามระบบ First Expiration – First Out (FEFO) และทันต่อการผลิตหรือ
จัดส่งให้ถึงมือลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อระบบ ERP ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจึงไม่น่า
แปลกใจว่าการจัดการสินค้าคงคลังได้เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการใช้ ERP กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
       ประโยชน์ของทางระบบ ERP ที่ได้รับการน าเสนอจากบริษัทวางระบบให้กับโรงงานนั้น ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน และลดข้อผิดพลาดในการท างานในทุกส่วนงานของโรงงาน จนอาจกล่าวได้ว่าระบบ 
ERP เปรียบเหมือนหลังคาที่คลุมทั้งโรงงาน และอุดรอยรั่วต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้  
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       ในด้านการแก้ปัญหาสินค้าคงคลังก็ เช่นกัน ความผิดพลาดจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตกค้างจะถูก
แสดงผลขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในระบบ ERP จะมีการก าหนด
รหัสสินค้าที่แน่นอน และสถานะของสินค้า รวมไปถึงรายละเอียดที่ส าคัญเช่น ปลายทางที่จะส่งไป หรือรอบ
การผลิตต่างๆ และเมื่อมีการจ าหน่ายออก หรือตัดยอดสินค้าคงคลั ง ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถ
รับทราบการเปลี่ยนแปลงทันที ในบางกรณีระบบสามารถค านวณต าแหน่งการจัดวางสินค้าให้เหมาะสมต่อการ
เบิกจ่าย ได้อีกด้วย จึงท าให้การควบคุมเป็นไปตามหลัก FEFO 
       อย่างไรก็ตามความสามารถของระบบที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึงการลงทุนที่เพ่ิม ขึ้นตามในการวางระบบ 
รวมถึงมีข้ันตอนในการเรียนรู้ระบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
อุตสาหกรรมอาหารมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนอย่างเด่นชัดในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 7-17 อุตสาหกรรมอาหารกับการใช้ระบบ ERP 

 
1. วัตถุดิบ (raw material) 

วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นวัตถุดิบจากพืช และวัตถุดิบจากสัตว์ ซึ่งได้จากภาคการ
เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง และบางส่วนได้มาจากธรรมชาติ   ในเชิงของความต้องการของข้อมูล
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารคือ 

- การสอบทวนย้อยกลับ  (Traceability) ของวัตถุดิบที่ได้มาในแต่ละครั้ง 

- การบันทึกประวัติการได้มาและแหล่งที่มา (Source of Origin) ของวัตถุดิบ ในทุกๆ รายการ ที่ได้

น าเข้ามาก่อนการแปรรูป 

- การตรวจสอบวัตถุดิบ (Quality Inspection) และการแสดงผลการตรวจวัตถุดิบ 

- การจัดเก็บ และการรักษาสภาพของวัตถุดิบ 
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2. กระบวนการผลิต (Production Process) 

- การวางแผนการผลิต อย่างรวดเร็ว แม่นย า  

- การจัดการด้านก าลังการผลิตของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

- การท าการผลิตสินค้าให้ตรงตาม Production Procedure 

- การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ  เช่น GMP และ HACCP เป็นต้น 

- การตรวจสอบคุณภาพในกระบานการผลิต  (Process Inspection) และการตัดสินใจ  (Usage 

Decision)  

3. สินค้าส าเร็จรูป (Finish Goods) 
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Quality Inspection) และการก าหนด Lot_No. ให้กับสินค้า 

- การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Control) การจัดเก็บสินค้า และการเบิกจ่ายสินค้า  

- การส่งมอบสินค้า (Delivery Order) 
- การติดตามสินค้าหลังการขาย (After Sales Service) 

- การสอบทวนย้อยกลับ (Traceability) ของสินค้าในแต่ละ Lot_No. 

4. การจัดท าข้อมูลหลักของระบบการผลิต 

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Material Master) 

- สูตรการผลิต  ( Bill of Material ,BOM ) 

- เส้นทางการผลิต (Production Routing) 

 
กรณีศึกษา การประยุกต์ ระบบ ERP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
1. แนวทางการด าเนินงาน 

- ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ 
- ศึกษากระบวนการท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานสากล 
- เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร 
- วางแผนพัฒนาและติดตั้งระบบ ERP 
- ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและใช้งาน ERP ได้ถูกต้อง 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการ 
- การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง 
- กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุงตามมาตรฐานสากล 
- รายละเอียดโครงการ (TOR) การน าระบบ ERP มาใช้ 
- ระบบการประเมินซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการติดตั้ง (Implementer) 
- ปรับปรุงขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 50% หรือ  
- ลดเวลาการท างาน ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 50% 

 
ในการสร้างสูตรการผลิต (BOM) ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอะไรมาก

เท่าใดนัก แต่ในบางกรณี กระบวนการการน า BOM ไปใช้งาน กลับมีข้อยุ่งยาก และ ข้อจ ากัดอยู่ไม่น้อยเลย 
ซึ่งในธุรกิจอาหารนั้นกลับมีข้อจ ากัด หรือ ความยุ่งยากอยู่มากมายในการสร้างสูตรการผลิตส าหรับอาหารที่มี
ส่วนประกอบมากมาย 
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ตัวอย่าง 1 การจัดท าสูตรการผลิต (As Is Process) 
ตารางที่ 7-7 การจัดท าสูตรการผลิต (As Is Process) 

ตัวอยา่งสตูรการผลติ  (AS-IS PROCESS )

FG-420001            ขา้วผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 1 กลอ่ง

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

WP-310001 ขา้วสวย KG 100 G (กรัม)

WP-310002 ผัดเปรีย้วหวานไก่ KG 50 G (กรัม)

PK-210001 กลอ่งใสอ่าหาร PC 1 PC

PK-210002 ชอ้นตกัอาหาร PC 1 PC

TD-510001 ซอสพรกิ PC 1 PC

สตูรการผลติ

WP-310001          ขา้วสวย จ านวน 100 กรมั

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

WP-310001 ขา้วสารหอมมะลิ KG 50 G (กรัม)

RM-110001 น ้า KG 70 G (กรัม)

สตูรการผลติ

WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 50 กรมั

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 5 G (กรัม)

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 5 G

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 5 G

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 5 G

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 25 G

RM-130005 ซอสพรกิ KG 2.5 G

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 1.5 G

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 1 G

 
 

ระบบ ERP ที่ดี ต้องสามารถสร้าง Multiple BOM ได้ตามตารางท่ีแสดงให้ในตัวอย่าง 
การสร้าง BOM ต้องสร้างให้ครบทุกล าดับชั้น (Level) ซึ่งตามตัวอย่างที่ให้ไปนั้น อย่างน้อยเราจะต้อง สร้าง 
BOM การผลิตขึ้นมาอย่างน้อย 3 BOM การผลิต ประกอบด้วย   

-  BOM การผลิต ข้าวผัดเปรี้ยวหวานไก่   

-  BOM การผลิต ผัดเปรี้ยวหวานไก่ 

-  BOM การผลิต ข้าวสวยหอมมะลิ 
ในการออกแบบ BOM ในธุรกิจอาหาร จึงมักเกิดค าถามขึ้นมาว่า  กรณี ผัก ผลไม้ ต่างๆ ที่เกิดการตัด ตกแต่ง
ชิ้นส่วนต้องท าการ สร้างสูตรการผลิตย่อยๆ หรือไม่ 
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รูปที่ 7-18 ตัวอย่างปัญหาอุตสาหกรรมอาหารกับการใช้ระบบ ERP 

ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆในการตัดสินใจว่า สมควรจะสร้าง BOM  ของ ผัก ผลไม้ ที่ต้องน ามาตัด
ตกแต่งก่อนการน าไปใช้ในกระบวนการผลิต 

 
ตัวอย่าง 1 การจัดท าสูตรการผลิต  (To Be Process) 

ตารางที่ 7-8 การจัดท าสูตรการผลิต (To Be Process) 

)

ตัวอยา่งสตูรการผลติ (TO-BE PROCESS )

FG-420001            ขา้วผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 1 กลอ่ง

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

WP-310001 ขา้วสวย KG 100 G (กรัม)

WP-310002 ผัดเปรีย้วหวานไก่ KG 50 G (กรัม)

PK-210001 กลอ่งใสอ่าหาร PC 1 PC

PK-210002 ชอ้นตกัอาหาร PC 1 PC

TD-510001 ซอสพรกิ PC 1 PC

สตูรการผลติ

WP-310001          ขา้วสวย จ านวน 1 กโิลกรมั

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

WP-310001 ขา้วสารหอมมะลิ KG 0.5 KG

RM-110001 น ้า KG 0.7 KG

สตูรการผลติ

WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 1 กโิลกรมั

Material Code Description Base_unit Qty Issue_unit

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 100 G (กรัม)

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 100 G

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 100 G

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 100 G

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 500 G

RM-130005 ซอสพรกิ KG 50 G

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 30 G

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 20 G  



Best Practices และ Lessons Learned  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP 

 

-114- 

 ในการสร้างสูตรการผลิตที่ดีนั้น สมควรจะก าหนดปริมาณการผลิตที่มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงการผลิตจริง
เพ่ือง่ายต่อการชั่ง ตวง วัด เช่น ผัดเปรี้ยวหวานไก่ เราไม่ควรก าหนดปริมาณตามสูตรต่อ 1 จานการผลิต แต่
เราสมควรก าหนดสูตรการผลิต เป็นสูตรการผลิต  ผัดเปรี้ยวหวาน 1 กิโลกรัม เพ่ือให้ง่ายต่อการค านวณ และ
การน าไปใช้งานได้แม่นย าขึ้น 
 
ตัวอย่าง 2 การตรวจรับผลผลิตและการปิดใบสั่งผลิต  (As Is Process) 
        จากสูตรการผลิต ผัดเปรี้ยวหวานไก่ 
ระบบ ERP บางระบบ จะแปลงหน่วย จาก ISSUE_UNIT กลับไปเป็น BASE_UNIT ตามตารางนี ้

ตารางที่ 7-9 การตรวจรับผลผลิตและการปิดใบสั่งผลิต  (As Is Process) 

ผลติ   WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 50 กรมั

Material Code Description Base_unit Qty for Base_unit

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 0.005

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 0.005

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 0.005

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 0.005

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 0.025

RM-130005 ซอสพรกิ KG 0.003

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 0.002

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 0.001  
 

จะเห็นได้ว่า ซอสพริก และ ซอสถั่วเหลือง ถูกปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ออกไป จากที่ต้องใช้ ซอสพริก  2.5 
กรัม พอระบบ ERP ค านวนออกมาเป็นกิโลกรัม ได้  ซอสพริก 0.0025 กิโลกรัม  ระบบปัดทศนิยมขึ้นเพราะ
ระบบ ERP บางรายรับ ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ปัดทศนิยม ได้ ซอสพริกที่  0.003 กิโลกรัม กลายเป็นข้อจ ากัด
ของ ระบบ ERP บางรายไปท าให้การบันทึกการใช้ผลผลิต เกิดข้อผิดพลาดมากมายในระบบดังตัวอย่างที่กล่าว
มา เช่นต้องการผลิต ผัดเปรี้ยวหวานไก่ 25 กิโลกรัม ภายใต้สูตรการผลิต  ผัดเปรี้ยวหวานไก่ 50 กรัม 

 
ตารางที่ 7-10 การบันทึกการใช้ผลผลิต  (As Is Process) 

ผลติ   WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ ตามระบบERP ตามการค านวน

Material Code Description Base_unit Qty for Base_unit จ านวนทีข่อเบกิ/25 KG จ านวนทีข่อเบกิ/25 KG ผลตา่ง

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 0.005 2.5 2.5 0

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 0.005 2.5 2.5 0

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 0.005 2.5 2.5 0

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 0.005 2.5 2.5 0

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 0.025 12.5 12.5 0

RM-130005 ซอสพรกิ KG 0.003 1.5 1.25 0.25

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 0.002 1 0.75 0.25

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 0.001 0.5 0.5 0

จ านวนตาม BOM
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จะเห็นได้ว่า ถ้าการสร้าง BOM ไม่ได้ค านึงถึงทศนิยมของ วัตุดิบต่างๆ จะเกิดการ บันทึกการใช้ ทรัพยากร
ผิดพลาด และ ถ้าในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอาหารต่อวันเป็นจ านวนมาก การบันทึกผลการผลิตก็ผิดพลาด
มากขึ้น ท าให้ ต้นทุนการผลิตผิดพลาด และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย 
 
ตัวอย่าง 3 การตรวจรับผลผลิตและการปิดใบสั่งผลิต  (TO BE Process) 
ถ้าเราปรับสูตรการผลิตใหม่ ภายใต้สูตรการผลิต  ผัดเปรี้ยวหวานไก่ 1 กิโลกรัม 

ตารางที่ 7-11 การตรวจรับผลผลิตและการปิดใบสั่งผลิต  (TO BE Process) 

WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 1 กโิลกรมั

Material Code Description Base_unit Qty for Base_unit

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 0.1

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 0.1

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 0.1

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 0.1

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 0.5

RM-130005 ซอสพรกิ KG 0.05

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 0.03

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 0.02  
เราจะได้ สูตรที่ไม่โดนค านวณแล้วตัดค่า ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ออกไปการค านวนตามสูตรการผลิตจะแม่นย า
ขึ้น ถ้าเราปรับสูตรการผลิตใหม่ โดยใช้ ฐานการผลิตที่ 1 กิโลกรัม ท าให้ การค านวณ ทศนิยม ไม่ผิดพลาด แต่
ต้องแก้ไข สูตร BOM เดิม ที่เคยท าไว้ จะสามารถแก้ไขปัญหา การบันทึกผลผลิตได้ตามตารางข้างล่าง 

ตารางที่ 7-12 การบันทึกการใช้ผลผลิต  (To Be Process) 
WP-320002           ผดัเปรีย้วหวานไก่ จ านวน 1 กโิลกรมั ตามระบบERP ตามการค านวน

Material Code Description Base_unit Qty for Base_unit จ านวนทีข่อเบกิ/25 KG จ านวนทีข่อเบกิ/25 KG ผลตา่ง

PB-320001 หอมหวัใหญห่ั่นแวน่ KG 0.1 2.5 2.5 0

PB-320002 แครอทหั่นลกูเตา๋ KG 0.1 2.5 2.5 0

RM-120002 สปัปะรดหั่นสามเหลีย่ม KG 0.1 2.5 2.5 0

RM-130003 มะเขอืเทศหั่นแวน่ KG 0.1 2.5 2.5 0

RM-130004 เนิอ้อกไกห่ั่นชิน้ KG 0.5 12.5 12.5 0

RM-130005 ซอสพรกิ KG 0.05 1.25 1.25 0

RM-130006 ซอสถ่ัวเหลอืง KG 0.03 0.75 0.75 0

RM-130007 น ้าตาลทราย KG 0.02 0.5 0.5 0  
 

ถ้าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สูตรการใช้ BOM การค านึงถึงของเสียที่อยู่ในกระบวนการ เช่นการเบิก 
หัวแครอท มา  1 กิโลกรัมเมื่อน ามาตัดตกแต่งเป็นแครอท ลูกเต๋าแล้วจะเหลือ แครอทลูกเต๋า กี่กิโลกรัม ส่วนที่
เป็นเปลือกที่ตัดทิ้งไป จะต้องประมาณการให้ได้ว่า จะสูญเสียจากการท าการตัดตกแต่งไปเป็นปริมาณเท่าไร 
แล้วน ามา บันทึกปริมาณของเสียในใบสั่งผลิตนั้นด้วย เพื่อความถูกต้องในการบันทึกปริมาณการใช้ และต้นทุน
การผลิตจะเกิดความแม่นย าสูง 
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การติดตามผลและน าข้อมูลจาก ERP มาใช้งาน 
 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานและใช้งาน ERP 
 2. การยกระดับความช านาญของฝ่ายผู้ใช้งาน ERP 
 3. ก าหนดดัชนีประเมินประสิทธิผลอย่างชัดเจน 
 4. ปรับปรุงข้อบกพร่องหากไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 5. พัฒนาต่อยอดระบบ ERP เช่น Auto Production Confirmation ระบบการบันทึกผลผลิต  

 

7.3  กรณีศึกษา : ERP กับ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ า 
 

 
 

รูปที่ 7-19 ERP กับ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ า 
 

           หลายครั้งที่เราซื้อบ้าน คอนโด หรือมีความประสงค์ต้องการตกแต่งบ้านใหม่ เราก็ต้องมองหา
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ภายในบ้าน และเครื่องกรองน้ าก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง
ในตัวเลือกที่ต้องการ เพียงแต่มักจะมีการตั้งข้อสงสัยกันค่อนข้างมากว่าจ าเป็นไหม น้ าที่ได้จากเครื่องกรองน้ า
จะสะอาดกว่าน้ าที่เราต้มหรือซื้อน้ าขวดมาทานหรือเปล่า 

ถ้าให้บอกตรงๆ ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องกรองน้ านั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นและควรมีติดไว้ในทุกบ้าน ถึงแม้
น้ าประปาในปัจจุบันจะสะอาดแค่ไหน ก็ยังมีสิ่งเจือจนอยู่มากมายและอาจจะมีเพ่ิมมากขึ้นขณะเดินทางผ่าน
ท่อน้ ามาถึงเรา ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่มาจากซากพืชซากสัตว์ สนิม ตะกั่ว หินปูน เศษหินดินทราย และโลหะ
หนักอ่ืนๆ ถึงแม้การต้มน้ าจะช่วยท าความสะอาดและก าจัดเชื้อโรคไปได้แต่ไม่อาจจะก าจัดพวกโลหะหนักที่
ปะปนอยู่ในน้ าออกไปได้ ดังนั้นการกรองน้ าก็เพ่ือเอาโลหะหนักท่ีเป็นพิษออกก่อน จากนั้นก็มาท าความสะอาด
ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ด้วยการต้ม จึงจะท าให้เราได้รับน้ าที่สะอาดที่สุดเพ่ือสุขภาพร่างกายที่ดีของเรา ไม่เชื่อก็ลอง
เอาน้ าที่ผ่านการกรองมาต้มดู เราจะเห็นความแตกต่างจากตะกรันก้นหม้ออย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับน้ าที่ผ่าน
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การต้มมาเพียงอย่างเดียว อย่างที่เรารู้กันว่าการต้มน้ าทิ้งไว้ให้เดือดเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลให้ไอออน
ของซิลเวอร์ไนเตรทที่มีอยู่ในน้ าเปลี่ยนเป็น ซิลเวอร์ไนไตรท์ ซึ่งเป็นสารที่ให้โทษแก่ร่างกาย การกรองเอาสาร
พวกนี้ออกก่อนการต้มน้ าจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการลดปัญหาดังกล่าว  
         ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ าอยู่มากมายทั้ง โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ าเชิ่งอุตสาหกรรมและ
โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ าที่ใช้ในครัวเรือน  
         ในโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ านั้นมีส่วนประกอบมากมายตั้งแต่ตัวถัง ไส้กรอง ชิ้นส่วนอ่ืนๆมากมายที่ 
ต้องผลิตและประกอบชิ้นส่วน ประโยชน์ของระบบ ERP ที่ได้รับการน าเสนอจากบริษัทวางระบบให้กับโรงงาน
นั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน และลดข้อผิดพลาดในการท างานในทุกส่วนงานของโรงงาน จนอาจ
กล่าวได้ว่าระบบ ERP เปรียบเหมือนหลังคาที่คลุมทั้งโรงงาน และอุดรอยรั่วต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้  
       ในด้านการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ าก็เช่นกัน มีความผิดพลาดจากการวางแผนการ
น าเข้าวัตถุดิบ ตารางการผลิต และแผนการส่งมอบสินค้า ถูกแสดงผลขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถน าเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในระบบ ERP จะมีการก าหนดรหัสสินค้าที่แน่นอน และสถานะของสินค้า 
รวมไปถึงรายละเอียดที่ส าคัญเช่น ปลายทางที่จะส่งไป หรือรอบการผลิตต่างๆ และเมื่อมีการจ าหน่ายออก 
หรือตัดยอดสินค้าคงคลัง ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงทันที ในบางกรณีระบบ
สามารถค านวณต าแหน่งการจัดวางสินค้าให้เหมาะสมต่อการเบิกจ่าย ได้อีกด้วย จึงท าให้การควบคุมเป็นไป
ตามหลัก FIFO 
       อย่างไรก็ตามความสามารถของระบบที่เพ่ิมขึ้นย่อมหมายถึงการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นตามขั้นตอนในการวาง
ระบบ รวมถึงมีข้ันตอนในการเรียนรู้ระบบซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกรองน้ า การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วน และ การประกอบชิ้นส่วน เข้า
ด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไรนัก   

 
รูปที่ 7-20 กระบวนการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ า 
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1 การจัดการแผนการน าเข้าวัตถุดิบ (MRP) 
การเตรียมความพร้อมในด้านวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต และส่งมอบในธุรกิจชิ้นส่วน เครื่องกรองน้ า

เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการแบบพอเพียงไม่ให้เกิดวัตถุดิบขาดแคลนระหว่างการผลิต   
ระบบการค านวณ MRP ต้องสามารถค านวณแผนการผลิต และแผนการสั่งซื้อได้ หลายระดับตามข้ันตอน

ที่ออกแบบไว้ในสูตรการผลิต (BOM)  
2 กระบวนการผลิต (Production Process) 

- การวางแผนการผลิตแบบหลายระดับชั้น  

- การจัดการด้านก าลังการผลิตของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

- การตรวจสอบคุณภาพในกระบานการผลิต (Process Inspection) และการตัดสินใจ (Usage 
Decision)  

3. กระบวนการจ้างผลิต (Sub Contactor) 
- การเบิกจ่ายวัตถุดิบ 
- การตรวจรับสินค้า 
- การส่งมอบสินค้า (Delivery Order) 
- การติดตามสินค้าหลังการขาย (After Sales Service) 
- การสอบทวนย้อยกลับ   (Traceability)  ของสินค้าในแต่ละ  Lot_No. ของสินค้า 

กรณีศึกษา การเลือกใช้  ERP SOFTWARE  ในอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ า 
1. แนวทางการด าเนินงาน 

- ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ 
- ศึกษากระบวนการท างานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นมาตรฐานสากล 
- เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กร 
- วางแผนพัฒนาและติดตั้งระบบ ERP 
- ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและใช้งาน ERP ได้ถูกต้อง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการ 
- การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนปรับปรุง 
- กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุงตามมาตรฐานสากล 
- รายละเอียดโครงการ (TOR) การน าระบบ ERP มาใช้ 
- ระบบการประเมินซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการติดตั้ง (Implementer) 
- ปรับปรุงขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพ มากข้ึน 50% หรือ ลดเวลาการท างาน ในขั้นตอนใด

ขั้นตอนหนึ่ง 50% 
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ตัวอย่าง กระบวนการทางธุรกิจ  

การจัดท ากระบวนการการทางธุรกิจของสถานประกอบการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

ตารางที่ 7-13 กระบวนการการทางธุรกิจของสถานประกอบการ 

กระบวนการหลัก กิจกรรมย่อย หมายเหตุ 

การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต 
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 

 

การจองสินค้า การจองสินค้า  

การจ้างผลิต การจ้าง Subcontract  
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ตัวอย่าง  กระบวนการท างานในปัจจุบัน Business Process 
ตารางที่ 7-14 กระบวนการวางแผนการผลติก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
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41 15.00

42 0.00

1,677.00

27.95

3 / 3.95

รวมเวลาทีใ่ช ้  (นาท)ี

รวมเวลาทีใ่ช ้  (ชวัโมง)

รวมเวลาทีใ่ช ้  (วนั/ชัว่โมง)  ( 1 วนั / 8 ชัว่โมง)

คดัลอก Sheet  โดยเปิดออกมาเป็น Sheet ใหม ่  แลว้ตกัการ

เชือ่มโยง   และ Save  กลบัมาเป็น File  "04_MRP For PO 

2016____ - 2016____"  เพื่อออกเป็น PR สัง่ซือ้

สง่ File  "04_MRP For PO 2016____ - 2016____"  และ  

"05_Material Requirement Planning 2016-_____"     ใหก้ับผูบ้รหิาร

อนุมัต ิ

 
 

ตารางที่ 7-15 กระบวนการวางแผนการผลิตหลังการปรับปรุง (TO BE) 
 

SHEET NO.    OF

DATE:

DATE:

1 90.00

2 120.00

3 10.00

4 10.00

5 10.00
ตอ้งซือ้

เพิม่

6 10.00

7 0.00

8 10.00

9 0.00

260.00

4.33

0 / 4.33

FLOW PROCESS CHART

CHART NO. SUMMARY

ACTIVITY: การวางแผนผลติ-ประจ าเดอืน  (ใหม)่ ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING

METHOD: PRESENT/PROPOSES TRANSPORT

OPERATION

OPERATOR(s) INSPECTION

LOCATION: DELAY

APPROVED BY. DISTANCE (m)

CHART BY STORAGE

DESCRIPTION TIME
SYMBOL

REM

ฝ่ายวางแผน  ใสจ่ านวนทีต่อ้งการจะผลติเขา้ในระบบ  PanetOne

ฝ่ายขายใสจ่ านวน Forecast  ในระบบ  PanetOne

TIME (min)

ระบบค านวนวา่  สนิคา้ส าเร็จรปูทีต่อ้งการผลติ  จะตอ้งใช ้ RM 

อะไรบา้งเมือ่ไร
ระบบค านวนวา่  สนิคา้ส าเร็จรปูทีต่อ้งการผลติ  จะตอ้งใช ้ WIP 

อะไรบา้งเมือ่ไร

ระบบค านวนวา่  WIP ทีจ่ะผลติ  จะตอ้งสัง่ซือ้ RM เขา้มาเมือ่ไร

ระบบค านวน  ออกมาเป็น PR โดย Sum ออกมาเป็นกลุม่ รา้นคา้

PR  ทีอ่อกจากระบบ  สามารถใหผู้บ้รหิารอนุมัตจิากระบบได ้

รวมเวลาทีใ่ช ้  (นาท)ี

รวมเวลาทีใ่ช ้  (ชวัโมง)

รวมเวลาทีใ่ช ้  (วนั/ชัว่โมง)  ( 1 วนั / 8 ชัว่โมง)

PR  ทีอ่อกจากระบบ  สามารถเอาไปท าเป็น PO ไดเ้ลย

PO  ทีอ่อกจากระบบ  สามารถใหผู้บ้รหิารอนุมัตจิากระบบได ้

 
 

ตารางที่ 7-16 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิต 

กจิกรรม กอ่นการปรับปรงุ หลงัการปรับปรงุ ผลลพัธท์ีล่ดได ้

ปฎบิตังิาน 38 5 33

ทางเดนิ 4 2 2

รอ 0 1 -1

ตรวจสอบ 0 1 -1

จัดเก็บ 0 0 0

รวมเวลา (นาท)ี 1677 260 1417

กระบวนการวางแผนการผลติ
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ตารางที่ 7-17 กระบวนการจองสินค้าก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
 

SHEET NO.    OF

DATE:

DATE:

1 5.00

2 1.00

3 5.00

4 60.00

5 20.00

6 10.00

7 0.00

8 30.00

9 60.00

10 5.00

11 5.00

201.00

3.35

0 / 3.35

FLOW PROCESS CHART

CHART NO. SUMMARY

ACTIVITY: การจองสนิคา้  (เดมิ) ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING

METHOD: PRESENT/PROPOSES TRANSPORT

OPERATION

OPERATOR(s) INSPECTION

LOCATION: DELAY

APPROVED BY. DISTANCE (m)

CHART BY STORAGE

DESCRIPTION TIME
SYMBOL

REM

ตดิตามและตรวจสอบ  BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้   วา่มี

เอกสารเลขทีอ่ะไรบา้งทีเ่ลยก าหนด  ตามทีฝ่่ายขายแจง้มา   

เพื่อทีจ่ะแจง้กลบัฝ่ายขายวา่  สนิคา้นัน้ๆ เลยก าหนดการจองแลว้

TIME (min)

ไดรั้บ BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้  จากฝ่ายขาย

กรณีทีไ่ดรั้บ BackOrder  จะพจิารณากอ่นวา่เป็นสนิคา้ผลติปกต ิ

หรอื สนิคา้สัง่ท า  และพจิารณาวา่  ฝ่ายขายตอ้งการสนิคา้

เมือ่ไร

สนิคา้สัง่ท า  จะไปค านวนความตอ้งการวตัถุดบิกอ่น  วา่ขาด 

วตัถุดบิ/WIP อะไรบา้ง  และสัง่ซือ้  วตัถุดบิ/WIP  นัน้ๆใหเ้ขา้มา

กอ่นวนัผลติ  ตามระยะเวลาทีฝ่่ายขายตอ้งการ

กรณีทีไ่ดรั้บ ใบจองสนิคา้  (จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติปกตแิละเป็น

จ านวนที ่ Forecast มา)  จะดวูา่ม ี Stock เพยีงพอหรอืไม ่    ถา้

ม ี Stock เพยีงพอ  จะท าการจองตามระยะเวลาทีฝ่่ายขาย

ตอ้งการ    ถา้มสีนิคา้ไมเ่พยีวพอ  จะจองตามรอบทีม่กีารผลติ

ตรวจสอบ  BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้  วา่เอกสารเลขที่

อะไรทีท่ าการจองครบแลว้  เพื่อแจง้ฝ่ายขายวา่  สนิคา้ใน  

BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้   นัน้ๆ  ด าเนนิการจองให ้

เรยีบรอ้ยแลว้

รอฝ่ายคลงัสนิคา้แจง้กลบัวา่ได ้ Move สนิคา้เขา้คลงัจอง  ตามที่

ขอไปแลว้

เมือ่ตรวจสอบแลว้วา่มสีนิคา้  ตามรายการที ่ BackOrder   หรอื  

ใบจองสนิคา้   จะท าการแจง้จองสนิคา้  ไปยังฝ่ายคลงัสนิคา้

  เพื่อเอายอดเขา้คลงัจอง

BackOrder  สนิคา้ปกต ิ  จะดวูา่ม ี Stock เพยีงพอหรอืไม ่    

ถา้ม ี Stock เพยีงพอ  จะท าการจองตามระยะเวลาทีฝ่่ายขาย

ตอ้งการ

รวมเวลาทีใ่ช ้  (นาท)ี

รวมเวลาทีใ่ช ้  (ชวัโมง)

รวมเวลาทีใ่ช ้  (วนั/ชัว่โมง)  ( 1 วนั / 8 ชัว่โมง)

รอฝ่ายขายแจง้กลบั ภายใน 3 วนั

ถา้ฝ่ายขายไมม่กีารแจง้กลบั ภายใน 3 วนั  จะท าการ Move  

ออกจากคลงัจอง
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ตารางที่ 7-18 กระบวนการจัดท าใบก ากับภาษีหลังการปรับปรุง (TO BE) 
 

SHEET NO.    OF

DATE:

DATE:

1 5.00

2 1.00

3 5.00

4 60.00

5 20.00

6 10.00

7 0.00

8 30.00

9 2.00

Panet 

ไมม่ ี

function

 นี้

133.00

2.22

0 / 2.22

FLOW PROCESS CHART

CHART NO. SUMMARY

ACTIVITY: การจองสนิคา้  (ใหม)่ ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING

METHOD: PRESENT/PROPOSES TRANSPORT

OPERATION

OPERATOR(s) INSPECTION

LOCATION: DELAY

APPROVED BY. DISTANCE (m)

CHART BY STORAGE

DESCRIPTION TIME
SYMBOL

REM

เมือ่ตรวจสอบแลว้วา่มสีนิคา้  ตามรายการที ่ BackOrder   หรอื  

ใบจองสนิคา้   จะท าการแจง้จองสนิคา้  ไปยังฝ่ายคลงัสนิคา้

  เพื่อเอายอดเขา้คลงัจอง

TIME (min)

ไดรั้บ BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้  จากฝ่ายขาย

กรณีทีไ่ดรั้บ BackOrder  จะพจิารณากอ่นวา่เป็นสนิคา้ผลติปกต ิ

หรอื สนิคา้สัง่ท า  และพจิารณาวา่  ฝ่ายขายตอ้งการสนิคา้

เมือ่ไร

BackOrder  สนิคา้ปกต ิ  จะดวูา่ม ี Stock เพยีงพอหรอืไม ่    

ถา้ม ี Stock เพยีงพอ  จะท าการจองตามระยะเวลาทีฝ่่ายขาย

ตอ้งการ

สนิคา้สัง่ท า  จะไปค านวนความตอ้งการวตัถุดบิกอ่น  วา่ขาด 

วตัถุดบิ/WIP อะไรบา้ง  และสัง่ซือ้  วตัถุดบิ/WIP  นัน้ๆใหเ้ขา้มา

กอ่นวนัผลติ  ตามระยะเวลาทีฝ่่ายขายตอ้งการ

กรณีทีไ่ดรั้บ ใบจองสนิคา้  (จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติปกตแิละเป็น

จ านวนที ่ Forecast มา)  จะดวูา่ม ี Stock เพยีงพอหรอืไม ่    ถา้

ม ี Stock เพยีงพอ  จะท าการจองตามระยะเวลาทีฝ่่ายขาย

ตอ้งการ    ถา้มสีนิคา้ไมเ่พยีวพอ  จะจองตามรอบทีม่กีารผลติ

รวมเวลาทีใ่ช ้  (ชวัโมง)

รวมเวลาทีใ่ช ้  (วนั/ชัว่โมง)  ( 1 วนั / 8 ชัว่โมง)

รอฝ่ายคลงัสนิคา้แจง้กลบัวา่ได ้ Move สนิคา้เขา้คลงัจอง  ตามที่

ขอไปแลว้

ตรวจสอบ  BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้  วา่เอกสารเลขที่

อะไรทีท่ าการจองครบแลว้  เพื่อแจง้ฝ่ายขายวา่  สนิคา้ใน  

BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้   นัน้ๆ  ด าเนนิการจองให ้

เรยีบรอ้ยแลว้

ระบบตรวจสอบวา่ BackOrder   หรอื  ใบจองสนิคา้   นัน้ๆ  

 เลยก าหนด  ระบบจะท าการ Move  สนิคา้  กลบัมาทีค่ลงั

ปกต ิ (RF)

รวมเวลาทีใ่ช ้  (นาท)ี

 
 

ตารางที่ 7-19 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการจองสินค้า 
 

กจิกรรม กอ่นการปรับปรงุ หลงัการปรับปรงุ ผลลพัธท์ีล่ดได ้

ปฎบิตังิาน 9 7 2

ทางเดนิ 2 1 1

รอ 0 0 0

ตรวจสอบ 0 0 0

จัดเก็บ 0 1 -1

รวมเวลา (นาท)ี 201 133 68

กระบวนการจา้งผลติสนิคา้
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ตารางที่ 7-20 กระบวนการจ้างผลิตก่อนการปรับปรุง (AS IS) 
 

SHEET NO.    OF

DATE:

DATE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

จากโรงงาน (สนิคา้จะโดนตดัออกจากระบบ PN1)

ตาม PO ในรหสั WIP2

(ตน้ทุน WIP1(DU)+ตน้ทุนงานจา้ง)

คลงัสนิคา้สง่ Inventory MAT Received ใหฝ่้ายบญัชตีัง้หนี้

ฝ่ายบญัชรัีบ Inventory MAT Received แลว้ท าการตัง้หนีใ้นระบบ PN1

ฝ่ายบญัชที าการก าหนดตน้ทุนสนิคา้ WIP2 

(Forecast-(Stockคงเหลอื+จ านวนทีส่ง่แลว้ภายในเดอืน))

คลงัสนิคา้ท าการตดัจา่ยสนิคา้เพื่อน าไปใชผ้ลติตามแผนผลติ

คลงัสนิคา้ท า Inventory MAT Received ณ วนัทีรั่บของเขา้คลงั RF 

ฝ่ายวางแผนค านวณจ านวน WIP1 ทีต่อ้งการใช ้

ฝ่ายวางแผนเปิด PR ตามก าลงัการผลติตอ่วนั ใหค้รบจ านวนทีต่อ้งการใช ้ WIP1

ฝ่ายวางแผนสง่ใบสัง่ผลติ PR เขา้คลงั RM กอ่นวนัทีผ่ลติ 7 วนั

คลงัสนิคา้ RM เตรยีมจัด RM ตาม PR (BOM) เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้ไลนผ์ลติ

คลงัสนิคา้ RM สง่ของเขา้ไลนผ์ลติกอ่นวนัสัง่ผลติ 2 วนั

ฝ่ายผลติ ผลติ WIP1 ตามใบสัง่ผลติ

ฝ่ายผลติ ผลติ WIP1 เสร็จ คยีเ์อกสารโอนสนิคา้ ณ วนัทีต่อ้งการโอนสนิคา้

คลงัสนิคา้ Processed โอน WIP1 เขา้คลงั RF

ฝ่ายวางแผนเปิดงานจา้ง MAT USAGE (DU) รหสั WIP1 จากคลงั RF

ฝ่ายจัดซือ้น าส าเนา MAT USAGE (DU) เพื่อเปิด PO รหสั WIP2

คลงัสนิคา้ Processed MAT USAGE (DU) รหสั WIP1 ณ วนัทีจ่า่ยสนิคา้ออก

DESCRIPTION TIME

SYMBOL

REM

TIME (min)

CHART BY STORAGE

APPROVED BY. DISTANCE (m)

LOCATION: DELAY

OPERATOR(s) INSPECTION

OPERATION

METHOD: PRESENT/PROPOSES TRANSPORT

FLOW PROCESS CHART

CHART NO. SUMMARY

ACTIVITY: ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVINGกรณีงานจา้ง Sup (Processed เดมิ)
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ตารางที่ 7-21 กระบวนการจัดท าการจ้างผลิตหลังการปรับปรุง (TO BE) 
 

SHEET NO.    OF

DATE:

DATE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 คลงัสนิคา้สง่ Inventory MAT Received ใหฝ่้ายบญัชตีัง้หนี้

15 ฝ่ายบญัชรัีบ Inventory MAT Received แลว้ท าการตัง้หนีใ้นระบบ PN1

16 ฝ่ายบญัชที าการก าหนดตน้ทุนสนิคา้ WIP2 

(ตน้ทุน WIP1(DU)+ตน้ทุนงานจา้ง)

17 คลงัสนิคา้ท าการตดัจา่ยสนิคา้เพื่อน าไปใชผ้ลติตามแผนผลติ

คลงัสนิคา้ Processed MAT USAGE (DU) เพื่อตดัสนิคา้ WIP1 ออกจากระบบ  

ณ วนัทีรั่บสนิคา้ WIP2 กลบัเขา้มา เพื่อใหม้ลูคา่สนิคา้ไมห่ายไปจากระบบ

และไมบ่นัทกึมลูคา่สนิคา้ซ ้า (Double)

ออกจากโรงงาน (สนิคา้จะไมโ่ดนตดัออกจากระบบ PN1)

คลงัสนิคา้ท า Inventory MAT Received ณ วนัทีรั่บของเขา้คลงั RF 

ตาม PO ในรหสั WIP2

ฝ่ายผลติโอนสนิคา้จากคลงั NP เขา้คลงั PU-Sup01 รหสั WIP1 วนัทีจ่า่ยของ

ฝ่ายวางแผนค านวณจ านวน WIP1 ทีต่อ้งการใช ้

(Forecast-(Stockคงเหลอื+จ านวนทีส่ง่แลว้ภายในเดอืน))

ฝ่ายวางแผนเปิดใบสัง่ผลติ PR ตามก าลงัการผลติตอ่วนั ใหค้รบจ านวนทีต่อ้งการ

ฝ่ายวางแผนสง่ใบสัง่ผลติ PR เขา้คลงัสนิคา้ RM กอ่นวนัทีผ่ลติ 7 วนั

คลงัสนิคา้ RM เตรยีมจัด RM ตาม PR (BOM) เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้ไลนผ์ลติ

คลงัสนิคา้ RM สง่ของเขา้ไลนผ์ลติกอ่นวนัสัง่ผลติ 2 วนั

ใช ้ WIP1

ฝ่ายผลติ ผลติ WIP1 ตามใบสัง่ผลติ

ฝ่ายผลติ ผลติ WIP1 เสร็จ คยีเ์อกสารโอนสนิคา้ ณ วนัทีต่อ้งการโอนสนิคา้

คลงัสนิคา้ Processed โอน WIP1 เขา้คลงั RF

ฝ่ายวางแผนเปิดงานจา้ง MAT USAGE (DU) รหสั WIP1 จากคลงั RF

ฝ่ายจัดซือ้น าส าเนา MAT USAGE (DU) เพื่อเปิด PO รหสั WIP2

TIME (min)

DESCRIPTION TIME

SYMBOL

REM

CHART BY STORAGE

APPROVED BY. DISTANCE (m)

LOCATION: DELAY

OPERATOR(s) INSPECTION

OPERATION

METHOD: PRESENT/PROPOSES TRANSPORT

FLOW PROCESS CHART

CHART NO. SUMMARY

ACTIVITY: กรณีงานจา้ง Sup (Processed ใหม)่ ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING
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ตารางที่ 7-22 สรุปผลการปรับปรุง กระบวนการจ้างผลิต 

กจิกรรม กอ่นการปรับปรงุ หลงัการปรับปรงุ ผลลพัธท์ีล่ดได ้

ปฎบิตังิาน 13 14 -1

ทางเดนิ 3 3 0

รอ 0 0 0

ตรวจสอบ 0 0 0

จัดเก็บ 0 0 0

รวมเวลา (นาท)ี 321 123 198

กระบวนการจา้งผลติสนิคา้

 
สรุปผลที่ได้จากการปรับปรุง  

2. การลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงาน  
  )เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุงกระบวนการ(  

ตารางที่ 7-23 สรุปการลดขั้นตอน และเวลาในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการทีม่กีารปรับปรงุ จ านวนวนัทีล่ดไดต้อ่ปี คา่แรงตอ่วนั คดิมลูคา่

กระบวนการวางแผนการผลติ 153 500 76,500.00                   

กระบวนการจองสนิคา้ 44 500 22,000.00                   

กระบวนการจา้งผลติ 129 500 64,500.00                   

จ านวนมลูคา่ทีล่ดไดข้อง 3 กระบวนการน ี ตอ่ปี 163,000.00                  
 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุน (ROI) 
สูตรค านวณ ROI (%) = ผลตอบแทนจากการลงทุน/ต้นทุนในการลงทุน x 100 
 

ตารางที่ 7-24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการลงทุน (ROI) 

ปีที่ Software Implementor Total ประหยัดได ้ คงเหลอื

1      - 360,000.00                360,000.00               163000 197,000.00                        

2 163000 34,000.00                          

3 163000 (129,000.00)                      

4 163000 (292,000.00)                      
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