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บทคัดยอ 
 

 ศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีทําการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
โดยการนําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคา โดยท่ีมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรมาเปนเครื่องมือหลักในการควบคุมขั้นตอนปฏิบัติงาน ซึ่งจากเดิม
ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวร Warehouse Management System หรือ WMS เปนระบบท่ีใช
ทุกสวนงานภายในศูนยกระจายสินคาและไดมีการเปลี่ยนแปลงมาเปน System Application Product 
หรือ SAP โดยมีจุดมุงหมายหลักคือ เพ่ือใหเกิดการลดคาใชจายขององคกร เนือ่งจากระบบ SAP 
เปนระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงท้ังหมดขององคกร โดยเริ่มตนต้ังแตการวางแผนการผลิต การ
วางแผนทางการตลาด ความเคลื่อนไหวของสินคา รวมไปถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ในการ
บริหารจัดการตั้งแตการผลิตสินคาจนกระท่ังสินคาถึงมือลูกคา จึงนับไดวาเปนสาเหตุของขอ
แตกตางท่ีระบบ WMS กับระบบ SAP มีคุณสมบัติท่ีตางกันอยางชัดเจน เนื่องจากระบบ WMS เปน
โปรแกรมท่ีสรางมาเพื่อบริหารจัดการสินคาในศูนยกระจายสินคาเทานั้น แตไมสามารถเชื่อมโยง
กับการบริหารจัดการในสวนของการตลาดและคาใชจายได ซึ่งเปนผลโดยตรงทําใหไมสามารถ
ทราบถึงขอมูลท่ีแทจริง จึงไมกอใหเกิดการพัฒนาและลดคาใชจายไดในท่ีสุด โดยเปาหมายของการ
นําระบบ SAP เขามาใชนั้นสามารถลดคาใชจายในการจัดเก็บสินคาภายในศูนยกระจายสินคาได 
20% เนื่องจากมีสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวรวมไปถึงมีสินคาที่มีการสั่งผลิตเกินความตองการของ
ลูกคา สงผลตอคาใชจายท่ีตองเสียไปอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 การสุมกลุมตัวอยาง สินคาจํานวนท้ังสิ้น 14 ชนิด จากสินคาจํานวนท้ังสิ้น 325 ชนิด 
โดยกอนปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคาจํานวน 36,548 หีบ มูลคาของสินคา 40,538,191 บาท เม่ือมี
ปรับปรุงแลว ผลหลังปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคาจํานวน 29,238 หีบ มูลคาของสินคา 32,430,553 
บาท ซึ่งสามารถลดคาใชจายการจัดเก็บสินคาได 8,107,638 บาท (เทากับ 7,309 หีบหรือลดได 20%) 
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ABSTRACT 
 
 The Study on consumer goods distribution center shows that its management system 
has been changed. The company has implemented the Enterprise Resource Planning (ERP) within 
the distribution center. Computer program and software is the major tool used in controlling the 
operation process. In the past, the computer program and software known as Warehouse 
Management System (WMS) was used in all functions within the distribution center. However, 
the company later changed to another system called System Application Product (SAP). The main 
purpose is to reduce the organizational expenses. SAP system is capable of connecting with all 
other systems within the organization from the upstream activities of production planning, 
marketing planning, and product movement to the downstream point of delivering products to end 
customers. This main application apparently distinguishes how different is between WMS and 
SAP system. WMS is the software program created for managing goods flow in the distribution 
center only but not be able to link with other management function such as marketing and 
accounting. Therefore, the company will not know the actual information. Finally, the company 
cannot achieve continuous improvement and cost reduction. The purpose of SAP implementation 
is to decrease the storage cost by 20%. Due to non-moving item and overproduction exceeding 
customer’s wants, the inventory becomes overloaded in the warehouse. This results in wasting 
magnificent time and money. The following example is the result of implementing SAP. 
 14 SKUS of different sample products from 325 SKUS. In conclusion, the storage 
cost and expense is reduced by 8,107,638 Baht or equal to 7,309 cantons. In other words, it is 
reduced by 20%. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 ในการบริหารจัดการดําเนินงานของศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคโดยการนําระบบ 
ERP (Enterprise Resource Planning) เขามาเพ่ือชวยใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความถูกตอง
และตรงตอเวลา รวมถึงสามารถประมวลผลเพ่ือเปนปจจัยในการชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
กับปญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือนําผลดังกลาวมาวิเคราะหและดําเนินการเปลี่ยนแปลงและแกไขซึ่งจะนํามา
เพ่ือใชในการพัฒนาองคกร จึงนับไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา
อุปโภคบริโภค เนื่องจากความถูกตอง เวลา รวมถึงการรวบรวมรายละเอียดของขอมูลในทุกขั้นตอน
และทุกปญหาของการปฏิบัติงาน นับไดวาเปนสิ่งที่สําคัญและเปนหัวใจของการดําเนินงาน 
 ดังนั้นการนําระบบ ERP เขามาเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสดุของทรัพยากร
ทางธุรกิจขององคกรนับไดวามีปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชในหลาย ๆ 
ปจจัย ซึ่งสงผลกับความนาเชื่อถือของทางองคกรกับทางลูกคาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอกัน เนื่องจาก
การบริหารจัดการเร่ิมต้ังแตในเร่ืองของการจัดเก็บสินคาท่ีถูกตองตามท่ีระบุไว รวมถึงการหยิบจาย
สินคาท่ีถูกตองและตรงตามเวลาท่ีลูกคาตองการ 
 ระบบ ERP ไดมีการพัฒนาตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งนับไดวาเปนระบบท่ีไดรับ
ความสําเร็จและเปนท่ียอมรับในหลาย ๆ องคกรท่ีสามารถตอบสนองความตองการในเรื่องของการ
พัฒนาองคกรไดเปนอยางดี ซึ่งระบบ ERP มีหลายรูปแบบ โดยในการสรางระบบ ERP จะมีการนํา 
ERP Package ซึ่งมีระบบซอฟทแวรเปนเคร่ืองมือหลัก (Software Tools) เขามาเปนปจจัยหลักใน
การดําเนินการ เพ่ือใหการจัดเก็บฐานขอมูลท่ีตองการและเปนประโยชนเกิดความถูกตองและ
แมนยํามากท่ีสุด ดังนั้นจึงมีซอฟทแวรท่ีเกิดขึ้นมาและพัฒนาความสามารถตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
 ปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชในศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
นับไดวามีหลายปจจัยหลายสาเหตุท่ีตองทําความเขาใจและสรางความเชื่อมั่น รวมถึงประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการพัฒนาในสวนของการนําระบบ ERP เขามาเปนสวนในการชวยบริหารท่ีมีการ
เชื่อมโยงในแตละสวนงาน โดยการไหลของขอมูลท่ีทันทวงที สามารถทําใหทราบถึงระบบขั้นตอน
ในการบริหารงานและปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จึงสงผลใหเกิดการตัดสินใจในการแกไขปญหาได
อยางทันเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 บริษัทท่ีเขาทําการศึกษาเฉพาะขอมูลในสวนของศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค
กอต้ังขึ้นเม่ือปพุทธศักราช 2540 มีพนักงานรวมท้ังสิ้นประมาณ 1,200 คน ดําเนินธุรกิจในสวนของ
การจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปอุปโภคบริโภคตลอดจนการจัดสงสินคาใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ รวมท้ังการจัดสงสินคาใหกับกลุมโมเดิรนเทรนกระท่ังจัดสงสินคาใหกับรานคา
ขายสงและขายปลีกตามแหลงชุมชนตาง ๆ ท่ัวประเทศไทย ซึ่งมีสินคาที่จัดเก็บภายในศูนยกระจาย
สินคาท้ังสิ้นมากกวา 30,000 พาเลท และการหยิบจายสินคาใหกับลูกคาประมาณ 100,000-180,000 
หีบตอวัน ตัวอยางของสินคา เชน เครื่องด่ืมน้ําผลไม เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ นมผงสําหรับเด็ก อาหาร
สุนัข อาหารแมว กาแฟสําเร็จรูป น้ําหอมทุกชนิดภายในรถและภายในบาน น้ําแรบริสุทธิ์ ผงปรุง
อาหาร ผลิตภัณฑใหความหวาน นมผงสําหรับผูสูงอายุ ซุปไกสกัด ผลิตภัณฑทําความสะอาด
ภายในบาน ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ คุกกี ้และช็อคโกแลต เปนตน 
 ในการบริหารจัดการของทางศูนยกระจายสินคาไดนําระบบซอฟทแวร WMS เขามาใช
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการท้ังระบบ ยกตัวอยางเชน เร่ิมตนตั้งแตการรับสินคาเขาเพ่ือทําการ
จัดเก็บโดยตองมีการปอนขอมูลเขาในระบบซอฟทแวร WMS รวมไปถึงการจัดเก็บสินคาใหตรง
ตาม Location ที่ระบุมาจากระบบ เม่ือดําเนินการปอนขอมูลการรับสินคาเขาระบบและมีการจัดเก็บ
สินคาตามระบบเรียบรอยแลวนั้น ในสวนของการหยิบจายสินคาท่ีตองมีการสั่งจาย ตัดยอดของ
จํานวนสินคาคงคลังจากทางระบบเชนกัน ซึ่งในทุกขั้นตอนเม่ือดําเนินการปอนขอมูลในระบบ
เรียบรอยแลวนั้นจะดําเนินการสั่งพิมพเปนเอกสารออกมา เพ่ือใชเอกสารอางอิงดังกลาวในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เชน การจัดเก็บสินคาหรือการหยิบจายสินคา ซึ่งจะพบความผิดพลาด
บอยคร้ังเนื่องจากเปนการอานจากเอกสารและปฏิบัติงานลักษณะแบบดวยมือ (Manual) ไมมี
เคร่ืองมือในการชวยปฏิบัติงานหรือชวยในการตรวจสอบผลของงาน ดังนั้นมีความตองการในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการนําระบบ ERP ซึ่งมีเครื่องมือ Software SAP เขามาเปนตัว
ชวย เพ่ือใหการปฏิบัติงานโดยสวนใหญมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันจากฐานขอมูลเดียวกัน 
โดยมีการสั่งการปฏิบัติงานภายใตระบบ Software SAP ซึ่งในการพัฒนาโดยการนําระบบ ERP เขา
มาเปนเคร่ืองมือนั้น ยอมตองมีการวิเคราะหปจจัยท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาบริหาร
จัดการศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 ERP (Enterprise Resource Planning) เปนกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ
กิจกรรมตาง ๆ และไดรับการสนับสนุนจาก Multi-Module Application Software ซึ่งเปน ตัวชวย
ผูประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเรื่องของการจัดการกับสวนท่ีสําคัญในเชิงธุรกิจ ซึ่ง
จะประกอบไปดวยการวางแผนการผลิต (Production Planning) การจัดซื้อ (Parts Purchasing) การ
ใหบริการกับลูกคา (Providing Customer Service) และการติดตามผลการสั่งซื้อ (Tracking Orders)
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 Enterprise Resource Planning Software หรือ ERP ไมไดแปลตรงตัวในสวนของเรื่อง
ของการวางแผน (Planning) เพราะไมไดมีสวนในเรื่องนั้นมากนัก และเชนเดียวกับการจัดการ
แหลงขอมูล (Resource) แตท่ีควรคํานึงถึงคือสวนของ Enterprise เพราะคํานี้เปนหัวใจของ ERP 
อยางแทจริง ERP พยายามที่จะรวบรวมการทํางานจากหนายงานตาง ๆ ภายในบริษัทใหอยูในระบบ 
computer ระบบเดียว และใหระบบนั้นสามารถตอบสนองความตองการตาง ๆ ของแตละหนวยงาน
ได (Model Integration of Existing System) ยกตัวอยางเชน การสราง Software Program มารองรับ
กับความตองการของคนในแผนกการเงิน และทําเชนเดียวกันกับฝายบุคคลใน Warehouse แตละ
ฝายหรือหนวยงาน ก็จะมีระบบ Computer ของตัวเองท่ีสรางขึ้นเฉพาะงานของตนเอง แตการ
ทํางานของ ERP จะรวมทุกอยางขางตนเปนชิ้นเดียวกัน หรือกลาวไดวา จะทําให Software ทั้งหมด
นั้นไมประมวลผลมาจากฐานขอมูลใดขอมูลหนึ่ง และยังสามารถยอมใหหนวยงานตาง ๆ ในระบบ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางงายขึ้น ผลประโยชนเหลานี้สามารถตอบสนองกันได
อยางเต็มท่ีถามีการจัดตั้ง Software อยางถูกตอง ยกตัวอยางการรับคําสั่งจากลูกคา โดยทั่วไปลูกคา
เริ่มรับสินคาจากการบันทึกลงไปบนกระดาษ และทําการแจกจายไปตามแผนกตาง ๆ ในบริษัท แต
ละแผนกจะมีการบันทึกเขาในระบบคอมพิวเตอรของตนเองซึ่งโดยท่ัวไปจะบันทึก ขอมูลซ้ําซอน
กันบาง การทํางานท่ีหละหลวมในแตละชวงการสงตอ เปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดพลาด ใน
ขณะเดียวกันไมมีใครรูถึงการทํางานสั่งซื้อนั้นวาไดไปถึงขั้นตอนไหนแลว ยกตัวอยางเชน ฝาย
การเงิน ในขณะท่ีสินคาถูกสงออกไปแลว แตก็ไมสามารถรับรูขอมูลการสงออกได และเรามักจะ
ถูกตําหนิจากลูกคาเสมอวา “คุณควรท่ีจะโทรไปถามทางโรงงานใหกับเรา” ERP จัดการกับระบบ
อิสระท้ังในสวนของฝายการเงิน ฝายบุคล ฝายการผลิต และฝายคลังสินคา โดยการจัดวางใหมใหอยู
รวมกันเปนโปรแกรมเดียว แตจะแบงออกเปนโมดูลยอย ๆ ตามระบบอิสระเดิม ท้ังนี้ฝายการเงิน 
การผลิต และคลังสินคา ก็ยังสามารถใชงานไดตามเดิม เพียงแตตอนนี้ทุกระบบสามารถเชื่อมตอกัน
ได นั้นคือ ถาผูใดตองการทราบขอมูลจากฝายคลังสินคา โดยตนเองอยูท่ีฝายการเงินก็สามารถทําได 
และก็สามารถรูวาสินคาท่ีตดิตามอยูนั้น มีการสงมอบแลว Software ERP สวนใหญ มีความยืดหยุน
เพียงพอที่จะทําการติดต้ัง แคบางสวนจากชุดท้ังหมด ตัวอยางเชน หลายบริษัทตองการติดต้ัง ERP 
ของฝายการเงินและบุคคลเทานั้น แลวท้ิงสวนท่ีเหลือไวอยางนั้น 
 การกลาวถึงขอดีของ ERP ก็เปรียบเสมือนตัวชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของบริษัท ตงแตการรับการสั่งซื้อ ของลูกคา จนไปถึงการออกมาเปนรายการสั่งซื้อและรายรับ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การรับมาจัดการแบบครบวงจร เปนเหตุให ERP มักถูกกลาววาเปน Back-
Office Software แตจะไมเกี่ยวของกับการขายโดยตรง (แมวาจะมีผูขาย ERP สวนใหญพัฒนา CRM 
Software ขึ้นมาดูแลในสวนนี)้ 

DPU



 4 

 อยางไรก็ตาม ERP รับคําสั่งจากลูกคามาสรางเปนเสนทางการดําเนินงานออกแบบ
แตกตางกันไปโดยอัตโนมัติ เพ่ือตอบสนองความตองการ เม่ือตัวแทนฝายบริการลูกคาใสความ
ตองการของลูกคาลงไปในระบบ ERP เขาก็มีขอมูลเพียงพอท่ีจะตอบสนองตอคําสั่งได บุคคล
ท้ังหมดจากหนวยงานตาง ๆ จะสามารถเห็นขอมูลเดียวกันท้ังหมดและสามารถแกไขได เมื่อใครก็
ตามทําคําสั่งในหนวยงานนั้น ๆ เสร็จสิ้นแลว คําสั่งนั้นก็จะถูกสงผานทันที จากระบบ ERP ไปยัง
การทํางานขั้นตอไป ถาตองการจะทราบวาการทํางานอยูท่ีจุดไหนแลว ก็สามารถทํางานไดโดย 
Login เขาสูระบบ ERP การทํางานตามคําสั่งจะเปนเหมือนการกระจายขอมูลไปท่ัวทั้งองคกร และ
ลูกคาก็สามารถรับสินคาไดเร็วกวาและเกิดความผิดพลาดนอยกวาเดิม 
 ERP ยังสามารถประยุกตใชกับงานอื่น ๆ ไดเชน การประเมินผลประโยชนของ
พนักงาน หรือรายงานการเงินได หากกลับไปพิจารณาถึงภายในตัวระบบแลว การทํางานแบบงาย ๆ 
นี้อาจไมทําใหไดผลท่ีดี และมีประสิทธิภาพ อยางเชน การเงินทํางานสวนของตนเอง ทางคลังสินคา
ก็เชนกัน และแตละฝายก็ทํางานตามสายงานของตน หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นนอกเหนือขอบเขต
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กลับกลายเปนวาไมสามารถระบุไดวามาจากผูใด แตขอผิดพลาดนี ้
สามารถแกไขไดโดย ERP ฝายบริการลูกคาจะไมใชแคผูทําการบันทึกชื่อของใครก็ตามลงในระบบ 
คอมพิวเตอรและกดปุมอีกตอไป หนาจอของ ERP ทําใหเกิดคนในธุรกจิ สามารถจัดกลุมของลูกคา
ไดจากฝายการเงิน และสามารถจัดลําดับของคลังสินคาไดจากคลังสินคา คําถามท่ีวาดวย ลูกคาจะ
จายตามกําหนดหรือไม เราจะสามารถสงของไดตามเวลาหรือไม ทางฝายบริการลูกคาอาจไม
สามารถใหคําตอบไดมากอน และคําตอบที่จะใหไปนั้น มีผลกระทบตอลกูคา และหนวยงานอื่น ๆ 
ภายในบริษัท แตไมเฉพาะฝายบริการลูกคาเทานั้นท่ีตองเตรียมตัวกับคําถามเหลานี ้ คนจากฝาย
คลังสินคาท่ีเคยเก็บขอมูลเอาไวในใจ หรือเขียนคราว  ๆไวในกระดาษ ตอนนี้ ควรจะตองเก็บขอมูล
ลงไปแบบ Online ถาไมทําเชนนั้น ฝายบริการลูกคาก็จะเห็นแคปริมาณสินคาท่ีต่ํากวาความตองการ 
และตอบกลับไปยังลูกคาวาของนั้นยังไมมีเนื่องจากความเชื่อถือได, ความตอบสนอง และการ
สื่อสารนั้นยังไมมีการตรวจสอบมากอน คนท่ัวไปไมชอบความเปลี่ยนแปลง และ ERP ตองทําให
เขาเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางาน นั้นเปนเหตุให ERP ยากจะเปนท่ียอมรับ ตัว Software ก็มี
ความสําคัญนอยกวาเม่ือเทียบกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท แตถาใช ERP ในการ
ปรับปรุงการทํางานของบริษัท การรับคําสั่งซื้อของลูกคา การผลิตสินคา การรับมอบและการสั่งจาย 
ก็จะเห็นคุณคาของ Software ถาติดต้ัง Software นี้อยางงาย ๆ โดยไมเปลี่ยนแปลงการทํางานก็อาจ
มองไมเห็นประโยชนเลย แตตรงขาม Software ใหมเหลานั้นอาจจะทําใหการทํางานเดิมของคุณ
ชะลอตัวลงจากเดิม 
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 แนวทางในการเลือกระบบ ERP ท่ีเหมาะสมกับองคกรการดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขาไปมีบทบาทสําคญัในการ เปลี่ยนพฤติกรรมของผูประกอบการในการ
บริหารงานขององคกร กระบวนการทางธุรกิจแบบใหมถูกสรางและควบคุมโดยใชคอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือหลัก ในการเชื่อมโยงสารสนเทศระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกร สงผล
ใหความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม ตลอดจนการประมวลผลเพื่อตัดสินใจเปนไปอยางถูกตอง
รวดเร็วพรอมเผชิญหนากับการแขงขันในยุคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมระบบ ERP ถือวาเปนระบบสารสนเทศท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมเพราะเปนระบบคอมพิวเตอรท่ีเขาไปควบคุมกระบวนการทํางานในทุก ๆ 
หนวยงานขององคกรและเชื่อมโยงขอมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวของเขามาสูฐานขอมูลศูนยกลาง 
สงผลใหขอมูลดําเนินงานสอดประสานอยางคลองจองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังบริษัท 
 ในปจจุบัน ไดมีการขยายนิยามของคําวา ERP ไปเปน Extended ERP หรือ ERP Plus 
ซึ่งหมายถึงการครอบคลุมความสามารถอื่น ๆ ในระบบ คือ ระบบ CRM ซึ่งหมายถึงการบริหาร
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรท่ีเกี่ยวของท้ังกอนขาย เชน ระบบการขายเชิงรุก (Sales Force 
Automation) และหลังการขาย เชน ระบบสนับสนุนลูกคา (Customer Support) ระบบ ERP Plus ใช
ในการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจตาง ๆ (Business Processes) ภายในองคกรเกือบทุกจุดไมวา
องคกรจะมีการทําธุรกรรมแหงเดียวหรือหลายแหง ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การจัดจําหนายและ
การเงิน และรวมไปถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (Executive Information System) 
 1.1.1  ปจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟตแวร ERP  
 การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาเอง ตางก็มีขอดีขอเสยีท่ี
แตกตางกันออกไป แตจากอดีตจนถึงปจจุบันพบวา การใชซอฟตแวรสําเร็จรูปเปนทางเลือกท่ีดีกวา 
เพราะเม่ือพิจารณาจากในอดีตท่ีผานมา บริษัทท่ีเลือกการพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาเองพบกับความ
ลมเหลวในการนําระบบ ERP อีอารพีไปปฏิบัติเปนสวนใหญอันเนื่องมาจาก 
 ผูประกอบการไมใชผูท่ีคลุกคลีอยูกับระบบคอมพิวเตอรธุรกิจจึงทําใหการออกแบบ
ระบบไมครบถวน 
 ผูประกอบการขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยีใหม ๆ มากพอ จึงทําใหระบบท่ีไดลาหลัง ไม
ทันสมัย และไมรองรับอนาคต 
 ใชเวลานานจึงทําใหงบประมาณบานปลายสิ้นเปลืองท้ังเวลาบุคลากรตลอดจนคาใชจาย
ท้ังทางตรงและทางออม 
 ดังนั้นซอฟตแวรสําเร็จรูปจึงเปนทางเลือกที่เร็วกวาในการประยุกตใชใหเขากับองคกร
ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว จึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการนําระบบ ERP ไปปฏิบัติ 
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หลักฐานอยางหนึ่งท่ีชี้ใหเห็นก็คือ การเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ERP 
สําเร็จรูปและความนิยมท่ีเกิดขึ้นอยางกวางขวางภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 1.1.2.  เทคโนโลยีและการออกแบบสถาปตยกรรมของERP 
 ปจจัยดานเทคโนโลยีของซอฟตแวร คือ การพิจารณาถึงองคประกอบของซอฟตแวร
อันหมายถึง ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ภาษาท่ีใชในการพัฒนา เปนตน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เรา
เรียกวาเปน สถาปตยกรรมของซอฟตแวร ซึ่งจะเปนตัวกําหนดสภาพแวดลอมของการใชงานของ
ระบบ ERP ในการพิจารณาเลือกสถาปตยกรรมของซอฟตแวรควรเลือกท่ีเปนระบบเปด (Open 
System) เนื่องจากแรงกดดันจากการคาอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันรวมถึงอนาคต คุณจะตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับคูคาของคุณมากขึ้นจึงควรพิจารณาถึงระบบ ที่เปดและสามารถเชื่อมตอกับ
ระบบภายนอกไดอยางงาย ๆ อีกสวนหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือ สถาปตยกรรมจะตองมีเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยมากพอท่ีจะรองรับธุรกิจของคุณ ได สําหรับในปจจุบันสถาปตยกรรมท่ีไดรับการ
ยอมรับอยางสูงคือเทคโนโลยีของ Microsoft ระบบ ERP บน Windows 2000 จึงเปนทางเลือกท่ี
แพรหลายสาเหตุหนึ่งเปนเพราะความงายในการใชงานการหาบุคลากรและท่ีสําคัญมักจะมีคาใชจาย
ในการลงทุนต่ํากวาระบบปฏิบัติการอื่น 
 1.1.3.  ฟงกชั่นของ ERP จะตองตอบสนองและสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจขององคกร 
 ระบบ ERP มักจะมีฟงกชั่นการใชงานมากมาย การนําซอฟตแวร ERP ไปปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จไมใชการท่ีจะตองนําฟงกชั่นตาง  ๆ เหลานั้นมาใชท้ังหมดเพราะนอกจากจะเปน
การสรางงานสวนเพิ่มใหกับพนักงาน แลวยังเปนการลงทุนที่ไมคุมคาอีกดวย ผูบริหารควรมี
นโยบาย โดยคํานึงถึงเปาหมายหลักของธุรกิจของตัวคุณเอง พิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจท่ี
เกี่ยวของ เชน ท่ีปรึกษา คูคา หรือคูแขง ตลอดจนเทคนิคการบริหารผลิตตาง  ๆอันเปนท่ีนายอมรับ
ของคุณและคูคา และนํานโยบายนั้นกําหนดเปนเปาหมายของการวางระบบ ERP และมีนโยบายใน
การทบทวนนโยบายดังกลาวอยูตลอดเวลาถือเปนขั้นตอน หนึ่งท่ีสําคัญในการวางระบบ ERP ของ
องคกร เนื่องจากเปนกระบวนการทําใหสําเร็จ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีการพิจารณาคือ 
 1.1.3.1  ฟงกชั่นการดําเนินงานของ ERP ตรง ใกลเคียงกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจ 
สามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจขององคกรได ความหมายคือ ฟงกชั่นของระบบ ERP จะตอง
มีทิศทางท่ีรองรับและแกไขปญหาใหกับธุรกิจของคุณไดอยางตรงจุดตรงประเด็น เชน ระบบ ERP 
สําหรับผูประกอบการชิ้นสวนรถยนตตองรองรับเทคนิค JIT (Just in Time) หรือ Kanban เปนตน 
 1.1.3.2  ระบบ ERP จะตองใชงานงาย ลดเวลาในการทํางาน ลดระยะเวลาการปฏิบัติ
ควรเปน ERP แบบไรกระดาษ (Paperless) ลดตนทุนการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม 
 1.1.3.3  ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ทีมงานท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูท่ีมีสวนรวมในการวาง 

DPU



 7 

ระบบ ERPจะตองมีความรูความเขาใจในฟงกชั่นของ ERP ท่ีจะสามารถพัฒนาธุรกิจท่ีคุณ
ดําเนินงานอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงานเดน ฯลฯ 
 1.1.4.  การแกไขซอฟตแวรดวยตนเอง (Customization) 
 ตองยอมรับวาไมมีระบบ ERP สําเร็จรูปท่ีมีอยูจะมีกระบวนการทํางานและสามารถ
พิมพเอกสารทุกประเภทที่คุณใชงานอยูออกมาไดตรงกับคุณ 100% เต็ม บริษัททุกบริษัทมีรปูแบบ
ของเอกสารการดําเนินงานตางกัน เชน เอกสารคําสั่งซื้อ ใบกํากับภาษี รวมถึงเอกสารอื่น  ๆ ดังนั้น
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขโปรแกรมใหเขากับองคกรไมมากก็นอย ทุก ๆ บริษัท เปนเหตุให
องคกรตองพิจารณาความสามารถในการแกไขซอฟตแวร วามีความยากงายสําหรับการแกไขมาก
เพียงใด ERP ท่ีดีควรจะสามารถทําการแกไขไดงายและยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
แกไขอยางมีประสิทธิภาพของ ERP คือ หลังจากแกไขแลวสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตอเวอร
ชั่นใหมไดดวย ดังท่ีทราบกันในยุคปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีแบบ Open Source การแกไข
บางอยางจําเปนตองใช Source Code เพ่ือแกไข คุณตองตรวจสอบใหแนใจกอนซื้อวา ERP ท่ีคุณซื้อ
นั้นมี Source Code มาดวยหรือไม? มิฉะนั้นในอนาคตคุณจะมีปญหาในการแกไข หากวา
กระบวนการทางธุรกิจของคุณเปลี่ยนหรือแมแตคุณจะสรางรายงานขึ้นมาเฉพาะทาง 
 1.1.5.  การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software maintenance) 
 การบํารุงรักษาซอฟตแวรคือ การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับระบบ ERP หลังจากองคกร
วางระบบ ERP เปนท่ีเรียบรอยแลว กอนท่ีจะติดต้ังระบบ ERP  
 1.1.5.1  ผูบริหารควรจะตองคํานึงถึงบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบจะทําหนาท่ีรักษากระ 
บวนการทํางานของซอฟตแวรและฮารดแวรใหคงประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ ดังเชนท่ีไดกลาวมาใน
หัวขอท่ี 2ความงายของเทคโนโลยีของ ERP เปนสิ่งที่ผูบริหารควรคํานึงเพราะหากคุณเลือกใช
เทคโนโลยีที่งาย และแพรหลายก็จะหาบุคลากรไดงายและสามารถท่ีจะพัฒนา ERP ไดตอไปใน
อนาคต  
 1.1.5.2  และสําหรับกรณีท่ีบุคลากรในองคกรไมสามารถแกปญหาเองได ซึ่งจําเปนตอง 
ใหบริษัทท่ีปรึกษาทําการแกปญหา องคกรควรเลือกบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณในการแกไข
ปญหา และสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มี Hot Line หรือบริการ Customer 
Support คอยตอบคําถามอยางเปนระบบอยูตลอดเวลา 
 1.1.6.  ตนทุนในการเปนเจาของระบบ ERP 
 แนนอนวาองคกรใหญและเล็กจะมีการพิจารณาคาใชจายในการลงทุน ERP ไมเทากัน
ผูประกอบการควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการเลือก ERP ท่ีเหมาะกับตนเองจากปจจัยทั้ง 5 ขอ
ดานบนท่ีกลาวมาในการพิจารณาตนทุนของระบบ ERP จะตองพิจารณาตนทุนท้ังหมดขององคกร
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ท่ีตองลงทุน และตองคํานึงถึงตนทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวดวย ตนทุนในท่ีนี้ประกอบดวย
ตนทุนของซอฟตแวร ตนทุนการนําระบบ ERP ไปปฏิบัติ (Implement) ตนทุนการบํารุงรักษา
ซอฟตแวร (Software Maintenance) หลังจากนั้นผูประกอบการควรวิเคราะหถึงเวลาท่ีใชไปในการ
อบรมและพัฒนา บุคลากร เม่ือนําปจจัยทั้งหมดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกันรวมถึงผลท่ีจะไดรับโดย
เนื้องานในแตละสวนแลว ตนทุนท้ังหมดในการติดตั้งระบบ ERP ของทานจะเปนเทาไรจึง
เหมาะสม ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ หากทานเปนองคกรท่ีไมใหญมากแตเลือกท่ีจะใช ERP ท่ีมี
ฟงกชั่นมากมายเต็มไปหมดเกินความจําเปนก็จะทําใหทานมี Cost of Ownership สูงกวาคนอื่นท่ี
เลือกติดตั้งERPท่ีมีฟงกชั่นเหมาะสมกับบริษัทของตนเอง 
 ระบบ ERP เปนระบบท่ีจําเปนสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดในปจจุบัน 
หากไมมี ERP ทานจะไมสามารถท่ีจะแขงขันไดอีกในอนาคตอันใกล การตัดสินใจเลือก ERP ของ
ผูบริหารควรเลือกระบบ ERP ท่ีเปนระบบเปด (Open Source) ใชงานงาย มีฟงกชั่นรองรับกับ
เทคนิคการบริหารการผลิตท้ังแบบ Push และแบบ Pull เชนระบบ JIT (Just in Time) และคัมบัง 
ตลอดจนจะตองหาบุคลากรไดอยางไมลําบากเพ่ือองคกรจะไดไมมีปญหาตอการหา เจาหนาท่ี ERP 
ในปจจุบันถูกนิยามใหมเปน ERP Plus ดังนั้นจะตองรองรับระบบ CRM (Customer Relationship 
Management) การใชระบบ ERP ใหมีประสบความสําเร็จนั้นมิใชเพียงติดตั้งคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
หากแตตองนําความสามารถของ ERP นั้นปรับปรุงการทํางานขององคกรของคุณใหมีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง เจาหนาท่ีผูขายตลอดจนบริษัทท่ีติดตั้ง ERP จะตองมีความรูเชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณ
อยางแทจริง ชวยใหคุณและองคกรบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวดวยตนทุนที่ตํ่าท่ีสุด หากผูบริหารนํา
ปจจัยท่ีกลาวมาท้ังหมดมาพิจารณาอยางรอบคอบจะสามารถตัดสินใจเลือกระบบ ERP ไดอยาง
ถูกตองสําหรับองคกรของคุณ 
 
1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะหปจจัยเปรียบเทียบในการนําระบบ ERP มาใช ระหวางระบบแบบเดิมท่ีใช
เคร่ืองมือ Software WMS กับระบบแบบใหม Software SAP รวมถึงขอดี-ขอเสีย เม่ือนําท้ังสอง
ระบบมาใชในการปฏิบัติงานภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 
 ศึกษาปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบการบริหารจัดการโดยการนํา ERP ระบบใหม 
(SAP) มาใชแทนระบบเกา (WMS)  
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 ในการศึกษาครั้งนี้ ไมพิจารณารวมไปถึงบทสรุปความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการโดยการนํา ERP เขามาใช 
 
1.4  ขั้นตอนในการทํางานวิจัย 
 1.4.1  สํารวจงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 1.4.2  ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เกี่ยวกับระบบ ERP ท่ีใชอยูและระบบ ERP 
แบบใหมท่ีตองการนํามาพัฒนาภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 1.4.3  ศึกษารายละเอียดท้ังหมดเกี่ยวกับระบบ ERP ท่ีนํา Software WMS (แบบเดิม) มาเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 1.4.4  ศึกษารายละเอียดท้ังหมดเกี่ยวกับระบบ ERP ท่ีนํา Software SAP (แบบใหม) มาเปน
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 1.4.5  วิเคราะหปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP ท่ีใช Software SAP มาใช
เพ่ือนํามาซึ่งการพัฒนาองคกร 
 1.4.6  สรุปผลการศึกษาพรอมขอเสนอแนะ 
 1.4.7  จัดทํารูปเลมงานวิจัย 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1  เปนการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนําระบบ ERP แบบใหมเขามาใชภายใตระบบ 
Software SAP ท่ีเปนเครื่องมือหลักในการเก็บฐานขอมูลเพ่ือนํามาแกไขและพัฒนาองคกร 
 1.5.2  เปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ ในเร่ืองของการนําระบบ ERP มาใช ระหวาง Software 
WMS กับ Software SAP  
 1.5.3  เพื่อเปนปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการศูนยกระจาย
สินคาอุปโภค บริโภค 
 
1.6  รายละเอียดของปญหา 
 จากการเปลี่ยนแปลงโดยการนําระบบ ERP เขามาเปนเคร่ืองมือในการชวยบริหาร
จัดการ ซึ่งระบบซอฟแวรคอมพิวเตอรนับไดวามีบทบาทสําคัญมากที่สุด ในการควบคุมการบริหาร
จัดการ กระทั่งขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเกิดปญหาขึ้น
หลากหลายปญหา เนื่องจากพนักงานผูปฏิบัติงานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานท่ี
เคยชิน โดยมีผลกระทบโดยตรงกับทุกคนในองคกร ดังนั้นปญหาท่ีเกิดขึน้ เชน ความไมเขาใจใน
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ระบบใหม ความมีอคติกับระบบใหมท่ีเขามาเนื่องจากไมทราบเหตุผลท่ีชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง
ระบบการทํางานที่เคยชินมาโดยตลอดเปนระยะเวลานาน รวมไปถึงขอบกพรองและความไมพรอม
ของระบบท่ีไมสามารถรองรับปญหาในการปฏิบัติงานได เปนตน 
 ดังนั้น จากปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชวงของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโดยการ
นําระบบ ERP เขามาใชนั้น ทางองคกรไดวางแผน นโยบาย ของสาเหตุการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให
ผูบริหารไดรับทราบถึงขอมูลจริง ในทุกสวนงาน เพ่ือเปนแนวทางในการนํามาวิเคราะหแกไข
ปญหาเพื่อลดคาใชจายขององคกร เชน ในการจัดลําดับสินคาท่ีมีการเคลื่อนไหวลาชา มีการจัดเก็บ
อยูเปนสินคาคงคลังในระยะเวลาท่ียาวนาน ระบบสามารถประมวลผลการเคลื่อนไหวของสินคาได
ของแมนยํา ซึ่งตัวเลขของสินคาดังกลาวจะสงผลโดยตรงใหผูบริหารไดมีการแกไขปญหา เพ่ือลด
คาใชจายในการจัดเก็บสินคา รวมถึงปองกันสินคาหมดอายุไดอยางทันทวงที 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจาย
สินคาอุปโภค บริโภคนั้น ซึ่งปจจุบันในตลาดธุรกิจและคอมพิวเตอรซอฟแวรนับไดวาตองเดินไป
พรอมกันอยางไมสามารถแยกกันได ดังนั้นจึงมีการระบุแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือใหทราบ
ชัดเจนถึงกรอบทางดานความคิดและมิติท่ีชัดเจน โดยแบงประเด็นท่ีสําคัญจําแนกไดดังตอไปนี ้
 2.1  แนวคิดสูการเปนผูนําในการใช ERP 
 2.2  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  แนวคิดสูการเปนผูนําในการใช ERP 
 Kasuma Ban และ Hiroshi Ito (2547) กลาวไววา “ERP ยอมาจาก Enterprise Resource 
Planning ถาแปลตรงตัวก็คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ การบริหารเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร 
 การนําแนวคิด ERP มาใชในองคกรไมวาจะเปนบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญก็หนีไมพน
จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวคือ จะตองสรางระบบสารสนเทศในองคกรวิสาหกจิเพ่ือทํา
ใหการเชื่อมโยงของกิจกรรมในองคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใชเคร่ืองมือท่ีสามารถรับรู
ขอมูลหรือสภาพของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําลังดําเนินงานอยูอยางรวดเร็ว และใชขอมูลนี้ในการ
ตัดสินใจดานการบริหารอยางทันทวงที นั่นก็คือ ระบบ ERP เปนระบบสารสนเทศขององคกร
วิสาหกิจ ท่ีนําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทําใหเกิดเปนระบบเชิงปฏิบัติในองคกร ระบบ 
ERP เปนระบบสารสนเทศในองคกรวิสาหกิจท่ีสามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core 
business process) ตาง ๆ ในบริษัทท้ังหมด ไดแกการจัดซื้อจัดจาง การผลิต การขาย การบัญชี และ
การบริหารบุคคล เขาดวยกันเปนระบบที่สัมพันธกันและสามารถเชื่อมโยงกันอยางเรียลไทม (Real 
Time) การท่ีจะทําใหระบบ ERP ท่ีมีความสามารถดังกลาว จําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยของปจจุบันจึงจะสามารถทําใหเปนจริงขึ้นได 
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 ความสําเร็จในการนํา ERP มาใช โดยดานลางแสดงกรณีที่ประสบความสําเร็จในการ
นํา ERP มาใชวาคือกรณีเชนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  ความสําเร็จในการนํา ERP มาใช 

 
 2.1.1  การนํามาใชมีประสิทธิผลในเชิงการจัดการ 
 การนํา ERP มาใชทําใหการปฏิรูปการทํางาน การปฏิรูปการบริหารจัดการกาวหนาและ
การปฏิรูปมีประสิทธิผลในเชิงการจัดการ 
 ผลของการนํา ERP มาใชมีทั้งท่ีวัดดวยดัชนีท่ีเปนตัวเลขไดและท่ีวัดดวยดัชนีที่เปน
ตัวเลขไดยาก แตก็เห็นผลของท้ังสองอยางไดอยางชัดเจน และยังมีผลเชื่อมโยงไปสูการปฏิรูป
องคกร 
 2.1.2  ใช ERP ไดอยางชํานาญและมุงสูการปฏิรูปวัฒนธรรมและวิถีขององคกร 
 ผูบริหาร ผูจัดการ และผูรับผิดชอบหนางานแตละระดับ เชื่อถือขอมูลท่ีไดจากระบบ 
ERP และใชในการตัดสินใจและการตัดสินดําเนินงานประจําวัน นอกจากนั้น การปฏิบัติงานโดย
รวมมือกันและการมีขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานยังกาวหนา ซึ่งเปนผลทําใหมุงไปสูการปฏิรูป
วัฒนธรรมและวิถีขององคกร 

ใช ERP ไดอยางชํานาญ
และมุงสูการปฏิรูปวัฒนธรรม

และวิถีขององคกร

สามารถพัฒนาไดโดย
ใชระยะเวลาพัฒนาที่สั้น

ตามที่ตั้งเปาไว

สามารถพัฒนาไดโดย
ใชตนทุนพัฒนาที่ตํ่า

ตามที่ต้ังเปาไว สามารถอัพเกรด version 
ของ ERP Package 
หลังจากนํามาใชได

ตนทุนในการดูแลรักษาต่ํา

เสริมสรางฐานสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกร

กระจายในแนวนอนได
อยางรวดเร็ว

การนํามาใชมีประสิทธิผล
ในเชิงการจัดการ

ความสําเร็จในการ
นํา ERP มาใช

ใช ERP ไดอยางชํานาญ
และมุงสูการปฏิรูปวัฒนธรรม

และวิถีขององคกร

สามารถพัฒนาไดโดย
ใชระยะเวลาพัฒนาที่สั้น

ตามที่ตั้งเปาไว

สามารถพัฒนาไดโดย
ใชตนทุนพัฒนาที่ตํ่า

ตามที่ต้ังเปาไว สามารถอัพเกรด version 
ของ ERP Package 
หลังจากนํามาใชได

ตนทุนในการดูแลรักษาต่ํา

เสริมสรางฐานสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคกร

กระจายในแนวนอนได
อยางรวดเร็ว

การนํามาใชมีประสิทธิผล
ในเชิงการจัดการ

ความสําเร็จในการ
นํา ERP มาใช
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 2.1.3  สามารถพัฒนาไดโดยใชระยะเวลาพัฒนาท่ีสั้นตามท่ีตั้งเปาไว 
 การสรางระบบ ERP โดยใช ERP Package สามารถทําไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
นอกจากนั้นระยะเวลาพัฒนายังสั้นกวาที่ผานมา 
 2.1.4  สามารถพัฒนาไดโดยใชตนทุนในการพัฒนาท่ีต่ําตามท่ีตั้งเปาไว 
 ตนทุนของการพัฒนาในการสรางระบบ ERP อยูภายในขอบเขตท่ีตั้งเปาไว ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการท่ีระยะเวลาพัฒนาสั้น ตนทุนในการพัฒนาจึงตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนา
แบบ Customize ที่ผานมา 
 2.1.5  กระจายในแนวนอนไดอยางรวดเร็ว 
 สามารถกระจายการนํา ERP มาใชในแนวนอนไดอยางรวดเร็ว เชน กระจายไปยังกลุม
ธุรกิจท่ีแตกตางกันภายในบริษัท กระจายไปยังฐานการผลิตท่ีแตกตางกันของบริษัท กระจายไปยัง
บริษัทในเครือภายในกลุมบริษัท นอกจากนั้นยังสามารถลดตนทุนสําหรับการกระจายในแนวนอน
ไดดวย ซึ่งทําใหประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชสูงย่ิงขึ้น 
 2.1.6  เสริมสรางฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร 
 การนํา ERP มาใชมีผลชวยทําใหสามารถเสริมสรางฐานสําหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององคกร ซึ่งการใชฐานสําหรับการพัฒนาดังกลาวจะทําใหสามารถขยาย ERP ออกไป
โดยการนํา SCM, CRM มาใชและยกระดับความสามารถในการแจงขันใหสูงยิ่งขึ้นในกรณีเชนนี้ 
จะมีระบบ ERP เปนแกนหลกัของระบบสารสนเทศขององคกรและมีระบบท่ีจัดทําเปนพิเศษ
สําหรับ SCM, CRM อยูรอบ ๆ และท้ังหมดสามารถทํางานรวมกันอยางบูรณาการได 
 2.1.7  ตนทุนในการดูแลรักษาต่ํา 
 การดูแลรักษาหลังจากนํา ERP มาใชทําไดงาย ทําใหตนทุนในการดูแลรักษาตํ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับท่ีผานมา 
 2.1.8  สามารถตามอัพเกรด Version ของ ERP Package หลังจากนํามาใชได 
 สามารถตามอัพเกรด Version ของ ERP Package ไดโดยไมมีตนทุนท่ีสูงเหมือนกับการ
สรางระบบ ERP ใหม 
 จึงทําใหระบบ ERP สามารถพัฒนาใหมีความสามารถสูงขึ้นเนื่องจากสามารถใช
ฟงกชันของ ERP Package ท่ีออกมาใหมได ซึ่งชวยเพ่ิมประสิทธิผลย่ิงขึ้นในเชิงการจัดการของการ
นํา ERP มาใช 
 นอกจากนั้น การสามารถตามอัพเกรด Version ของ ERP Package ไดยังทําใหระบบ
สามารถรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศลาสุดไดโดยงายดวย 
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 สาเหตุของความสําเร็จในการนํา ERP มาใช ในท่ีนี้จะอธิบายวาสาเหตุของความสําเร็จ
ในการนํา ERP มาใชคืออะไรโดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนพัฒนา และ
ขั้นตอนใชงานและการพัฒนาตอยอด 
 

 
ภาพที่ 2.2  สาเหตุของความสําเร็จในการนํา ERP มาใช 

 
ข้ันตอนที่ 1 สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนวางแผนของการนํา ERP มาใช มีดังตอไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนวางแผน 

การเนนการปฏิรูปจิตสํานึก 

การทําแผนการปฏิรูปลวงหนา การเลือกผูจําหนาย ERP 
package ท่ีเหมาะสม

การเลือกท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม

การกําหนดขอบเขตการ
นํามาใชและ scenario การ

นํามาใชอยางชัดเจน 

สาเหตุของความสําเร็จใน
ข้ันตอนการวางแผน 

การเนนการปฏิรูปจิตสํานึก 

การทําแผนการปฏิรูปลวงหนา การเลือกผูจําหนาย ERP 
package ท่ีเหมาะสม

การเลือกท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม

การกําหนดขอบเขตการ
นํามาใชและ scenario การ

นํามาใชอยางชัดเจน 

สาเหตุของความสําเร็จใน
ข้ันตอนการวางแผน 

 

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนพัฒนา

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนใชงานและการ

พัฒนาตอยอด

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนวางแผน

สาเหตุของความสําเร็จในการ
นํา ERP มาใช

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนพัฒนา

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนใชงานและการ

พัฒนาตอยอด

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนวางแผน

สาเหตุของความสําเร็จในการ
นํา ERP มาใช
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รายละเอียดประเด็นสูความสําเร็จในขั้นตอนวางแผนของการนํา ERP มาใช มีดังตอไปนี ้
 (1)  การเนนการปฏิรูปจิตสํานึก 
 เนนการปฏิรูปความคิดและจิตสํานึกภายในบริษัทวา จะทําการปฏิรูปองคกรกอนการ
นํา ERP มาใช 
 เพ่ือการนี้ ผูบริหารเองจะตองเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือปฏิรูปจิตสํานึกของแต
ละฝายภายในบริษัท แมจะตองใชเวลาก็ตาม 
 ตอจากการปฏิรูปจิตสํานึกนี้ ผูบริหารสูงสุดก็จะตองประกาศภายในบริษัทถึงการ
ดําเนินการปฏิรูปองคกร โดยชี้ชัดวาการนํา ERP เขามาใชจะเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการดังกลาว 
 ผูบริหารสูงสุดจะตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการตัดสินใจอยางแนวแนท่ีจะทําการ
ปฏิรูปจากฐานรากโดยถือเอาการนํา ERP มาใชเปนโอกาส โดยไมยึดติดกับวิธีการจัดการ วิธีการ
ทํางานท่ีผานมา 
 รูปแบบท่ีเนนการปฏิรูปจิตสํานึกเชนนี้สามารถเห็นไดเปนจํานวนมากจากตัวอยาง
บริษัทท่ีประสบความสําเร็จ 
 (2)  มีการทําแผนปฏิรูปลวงหนา 
 หลังจากการปฏิรูปจิตสํานึกของการปฏิรูปองคกรแลว มีการดําเนินการรางแผนการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมและวิถีขององคกร การปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูปการทํางาน โดยใหทุกฝาย
ภายในบริษัทเขามามีสวนรวม รวมท้ังบุคลากรที่อยูในสายการผลิต 
 (3)  การเลือกผูจําหนาย ERP Package ท่ีเหมาะสม 
 การนํา ERP มาใชจําเปนตองสรางระบบสารสนเทศขององคกรขึ้นใหมโดยใช ERP 
Package เปนเครื่องมือในการสรางระบบ ERP  
 โครงสรางของหวงโซ (หวงโซของมูลคา) ของกิจกรรมท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จได
และการปรับใหมีประสิทธิผลสูงสุดจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับกระบวนการทางธุรกิจท่ี ERP 
Package ท่ีเลือกมีใหเลือกใช นอกจากนั้น ยังมีผลตอการพัฒนาหวงโซของมูลคาในขั้นตอนถัดไป
ดวย 
 นั่นคือ การเลือก ERP Package ท่ีเหมาะสม จะมีผลตอความสําเร็จมาตองเลือก ERP 
Package โดยคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวยและนอกจากจะตองประเมิน ERP Package เองแลว ยังตอง
ประเมินผูจําหนายจากหลายแงมุมดวย โดยเฉพาะการนํา ERP มาใชนั้นหมายถึงการจะตองทําการ 
Outsourcing ใหผูจําหนาย ERP Package ทําการสรางระบบสารสนเทศขององคกรท่ีเปนหลักตอไป
ในอนาคต ดังนั้นจึงจําเปนตองเปนผูจําหนายท่ีสามารถคาดหวังวาจะทําการพัฒนาปรับปรุง ERP 
Package อยางตอเนื่องและมีการบริหารจัดการท่ีม่ันคงตอไปในอนาคต 
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 (4)  การเลือกท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม 
 ในการนํา ERP มาใช จะใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา ERP Package ในการสรางและพัฒนา
ระบบสารสนเทศขององคกรเปน ERP System จึงตองเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณมากในการ
สนับสนุนการปฏิรูปองคกรโดยการนํา ERP มาใชและมีความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของ ERP 
Package ท่ีเลือกอยางละเอียดลึกซึ่งในการดําเนินการเร่ืองนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับการเลือกท่ีปรึกษานั้น นอกจากจะตองดูวาเชี่ยวชาญใน ERP Package ตัวไหน
แลว ยังตองมึความเชี่ยวชาญในประเภทธุรกิจและการดําเนินงานอีกดวย ในการเลือกจึงตองทําการ
ประเมินอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวแลวนี ้
 อีกดานหนึ่ง จะตองเขาใจวาสิ่งท่ีสามารถคาดหวังจากท่ีปรึกษาได จะเปนเพียงการให
การสนับสนุนชั่วคราวเทานั้น จึงตองเขาใจถึงความสําคัญท่ีบริษัทเปนแกนหลักเอง และพยายาม
สรางบุคลากรเพ่ือการนี้ภายในบริษัทขึ้น 
 (5)  การกําหนดขอบเขตการนํามาใชและ Scenario การนํามาใชอยางชัดเจน 
 กําหนดขอบเขตของการนํา ERP มาใชพรอม ๆ กับการทําแผนการปฏิรูป ซึ่งมีทางเลือก
มาก สําหรับการกําหนดขอบเขตของงาน อาจกําหนดโดยเลือกวาจะรวมระบบงานท้ังหมดเดวยกัน
ทีเดียว หรือในขั้นแรกจะจํากัดไวเพียงในขอบเขตของงานบางประเภทเทานั้น แลวจึงขยายขอบเขต
การรวมระบบงานออกไป 
 สิ่งสําคัญ ณ จุดนี้คือสาระสําคัญของแนวคิดของ ERP ซึ่งก็คือการปฏิรูปใหหวงโซ 
(หวงโซมูลคา) ของกิจกรรมมีประสิทธิผลสูงสุดโดยการบูรณาการระบบงาน ดังนั้นขอใหเลือกโดย
เขาใจวาการจํากัดขอบเขตของงานใหแคบมากเกินไปจะทําใหประสิทธิผลในเชิงการจัดการของการ
นํา ERP มาใชลดลง 
 นอกจากนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือไมวาจะเลือกขอบเขตของงานเชนไร จะตองรวม
ฟงกชันของ ERP ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินและการวัดผลในการจัดการ เชน การบัญชีการเงิน การ
บัญชีบริหาร เขาไวดวยกัน โดยไมตองตัดออกไป เพ่ือชวยในการเชื่อมโยง ERP เขากับการปฏิรูป
การบริหาร 
 ไมใชเพียงแคขอบเขตของงานเทานั้น แตยังตองตัดสินวาจะนํามาใชโดยเร่ิมจากงาน
ประเภทใดภายในบริษัทและเริ่มจากจุดใดในงาน โดยคํานึงถึงสภาพการกระจายงานโดยรวม 
นอกจากนั้น จะตองมีการกําหนดจุดและงานท่ีจะนํามาใชในขั้นแรกและการวางแผนในแนวนอน
ตอจากการนํามาใชในขั้นแรกอีกดวย 
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ข้ันตอนที่ 2 สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนพัฒนาของการนํา ERP มาใช มีดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนพัฒนา 
 
รายละเอียดปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนพัฒนาของการนํา ERP มาใช มีดังตอไปนี ้
 (1)  การกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business scenario) เปาหมาย 
 มีการกําหนดรูปแบบธุรกิจเปาหมายโดยรวมการปฏิรูปเอาไวดวย รูปแบบธุรกิจ คือการ
กําหนดแนวทางหรือ Scenario ของธุรกิจ โดยตามปกติมักจะกําหนดไวหลายแบบขึ้นอยูกับประเภท
ของสินคาและบริการที่บริษัทเสนอใหแกลูกคา 
 (2)  การออกแบบ (Business process) 
 ทําการออกแบบ Business process โดยรวมการปฏิรูปการทํางานเขาไวดวยตาม 
Business scenario ท่ีตองการและกําหนดไว 
 (3)  การทําตนแบบ (Prototyping) ของ ERP Package 
 ขั้นสุดทายของการออกแบบ Business process คือ การพัฒนาระบบ ERP ท่ีจะนําไปใช
งานจริง โดยการกําหนดพารามิเตอรของ ERP Package ใหดําเนินการตาม Business scenario และ 
Business process ที่ออกแบบไว ซึ่งจะทําโดยใชเคร่ืองมือ (Tool) สนับสนุนการพัฒนาทําการ

การทดสอบ

การสรางเทคโนโลยี
การสรางระบบ

การพัฒนาแบบ add on 
และการสรางระบบภายนอก

การเลือกการพัฒนาแบบ add on 
และการสรางระบบภายนอก

การทดสอบและการ
ประเมิน business process และ
การออกแบบ business process 

ทวนซํ้า

การทําตนแบบ prototyping 
ของ ERP package

การออกแบบ Business process 

การกําหนดรูปแบบธุรกิจ 
(business scenario) เปาหมาย

สาเหตุของความสําเร็จใน
ขั้นตอนพัฒนา 

การทดสอบ

การสรางเทคโนโลยี
การสรางระบบ

การพัฒนาแบบ add on 
และการสรางระบบภายนอก

การเลือกการพัฒนาแบบ add on 
และการสรางระบบภายนอก

การทดสอบและการ
ประเมิน business process และ
การออกแบบ business process 

ทวนซํ้า

การทําตนแบบ prototyping 
ของ ERP package

การออกแบบ Business process 

การกําหนดรูปแบบธุรกิจ 
(business scenario) เปาหมาย

สาเหตุของความสําเร็จใน
ขั้นตอนพัฒนา 
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กําหนดพารามิเตอรใหกับ ERP Package โดย ERP Package ท่ีมีการกําหนดพารามิเตอรเชนนี้จะถือ
เปนตนแบบ (Prototyping) ของระบบ ERP 
 (4)  การทดสอบและการประเมิน Business process และการออกแบบ Business process 
ทวนซ้ํา 
 ในหลาย ๆ กรณี การออกแบกระบวนการทางธุรกิจโดยการเลือกกระบวนการทางธุรกิจ
จากแพ็กเกจตามรูปแบบธุรกิจ แลวทําการกําหนดพารามิเตอรพัฒนาใหเปนระบบ ERP นั้นจะไม
สําเร็จในครั้งแรกเลยทีเดียว ดังนั้นสวนใหญจึงเปนการพัฒนาท่ีตองทําแบบทวนซ้ําเปนวงจร
ดังตอไปนี้หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือใชวิธีการพัฒนาแบบทําทวนซ้ํา 
 (5)  การเลือกการพัฒนาแบบ add on และการสรางระบบภายนอก 
 ในการพัฒนา Business process ตาม Business scenario ท่ีตองการนั้น จะเปนการดีมาก
ถาหากสามารถทําไดโดยการเลือกจาก Business process มาตราฐานที่มีใหเลือกใน ERP Package 
และพรอม ๆ กันนั้นยังตองพิจารณารางทดแทนไวดวย 
 อยางไรก็ตาม อาจมีกรณีท่ี Business process ตาม Business scenario ท่ีตองการไม
สามารถสรางขึ้นดวย Business process ท่ี ERP Package มีใหได นอกจากนั้น บางกรณีฟงกชันท่ี 
ERP Package เองมีใหนั้นอาจไมพอเพียง 
 (6)  การเลือกการพัฒนาแบบ Add on และการสรางระบบภายนอก 
 สําหรับการพัฒนาแบบ Add on นั้น จะเปนการทําการพัฒนา Software module เพ่ิม
ขึ้นมา โดยขอกําหนดของ Business process ท่ีตองทําใหสําเร็จโดยใช add on software นั้นจะถูก
กําหนดไวในขั้นตอนการออกแบบ Business process รวม และตองพัฒนาใหตรงกับความตองการ
ของ Business process อยางถูกตอง  
 การสรางระบบภายนอกมีทั้งกรณีท่ีเปนการพัฒนาซอฟตแวรเฉพาะของตนเองและกรณี
ท่ีนําแพ็กเกจพิเศษเฉพาะเขามาใช ในกรณีท่ีพัฒนาซอฟตแวรเองจําเปนตองพิจารณาจุดตาง ๆ 
เชนเดียวกับการพัฒนาแบบ Add on อีกดานหนึ่ง ในกรณีท่ีใชแพ็กเกจพิเศษเฉพาะ จําเปนตองเลือก
แพ็กเกจและนํามาใช 
 (7)  การสรางเทคโนโลยีการสรางระบบ 
 การพัฒนาระบบ ERP ในการนํา ERP มาใชนั้น ในมุมมองหนึ่งอาจมองไดวาเปนการ
สรางระบสารสนเทศขนาดใหญท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศลาสุด เชน ERP Package นั้นทํางานโดย
ใช Database software หรือ Operating system ลาสุดบนฮารดแวรท่ีเปน High capacity disk sub-
system และใชไมโครโพรเซสเซอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศลาสุด 
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 นอกจากนั้น เน็ตเวิรกที่เปนสวนประกอบของ ระบท้ังหมดก็จําเปนตองสรางเน็ตเวิรกท่ี
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศลาสุด เชน เน็ตเวิรกของ IP (Internet Protocol) แบบใหม หรือ Mobile 
Network ฯลฯ 
 (8)  การทดสอบ 
 การทดสอบเปนขั้นตอนท่ีจะทําใหเห็นไดชัดวา การนํา ERP มาใชนั้นเปนการออกแบบ 
Business process ตาม Business scenario และเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีขนาดใหญ โดย
สิ่งสําคัญของการทดสอบคือ การทดสอบระบบ ERP ที่พัฒนา โดยทดสอบวา Business process ท่ี
ถูกพัฒนานั้นเปนไปตาม Business scenario ท่ีคาดหมาย ซึ่งการทดสอบเปนขั้นตอนท่ีสําคัญในการ
ใหความรูเกี่ยวกับการทํางานลวงหนาแกผูท่ีอยูหนางานซึ่งจะเปนผูใชระบบ ERP รวมถึงการให
ความรูเกี่ยวกับ Business process และการเตรียมความพรอมการใชงานเพ่ือทําใหผูท่ีอยูหนางาน
สามารถใชงานระบบ ERP ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ข้ันตอนที่ 3 สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนใชงานและข้ันตอนพัฒนาตอยอด  
 ดานลางแสดงสาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนใชงานและขั้นตอนพัฒนาตอยอดของ
การนํา ERP มาใช 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  สาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนใชงานและขั้นตอนพัฒนาตอยอด 

การพัฒนาตอยอดระบบ ERP

การกระจายการนํา ERP
มาใชในแนวนอนอยางรวดเร็ว

การแสวงหาประสิทธิผล
ของการนํา ERP มาใช

อยางตอเนื่อง 

การยกระดับความชํานาญ
ของฝายผูใช

การใหความรูเกี่ยวกับ
การทํางานและการใชงาน

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนใชงานและขั้นตอน

พัฒนาตอยอด 

การพัฒนาตอยอดระบบ ERP

การกระจายการนํา ERP
มาใชในแนวนอนอยางรวดเร็ว

การแสวงหาประสิทธิผล
ของการนํา ERP มาใช

อยางตอเนื่อง 

การยกระดับความชํานาญ
ของฝายผูใช

การใหความรูเกี่ยวกับ
การทํางานและการใชงาน

สาเหตุของความสําเร็จ
ในขั้นตอนใชงานและขั้นตอน

พัฒนาตอยอด 
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รายละเอียดของความสําเร็จในขั้นตอนใชงานและขั้นตอนพัฒนาตอยอดของการนํา ERP มาใชดังนี ้
 (1)  การใหความรูเกี่ยวกับการทํางานและการใชงาน 
 กอนการใชงานจริง การใหความรูเกี่ยวกับการทํางานและการใชระบบ ERP แกผูท่ีอยู
หนางานท่ีเกี่ยวของอยางกวางขวางเปนสิ่งสําคัญ โดยการใหความรูเกี่ยวกับการทํางานและการใช
งานลวงหนา และฝกอบรมในขณะท่ีใชระบบ ERP จริง การใหความรูเกี่ยวกับ Business scenario 
และ Business process ไมเฉพาะใหความรูในเรื่องการทํางานและการใชระบบเทานั้นแตยังตองให
ความรูเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจขององคกรโดยรวม และกระบวนการทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของรวมถึง
แผนกอื่น ๆ ดวย สิ่งท่ีสําคัญเปนพิเศษคือ การทําใหมีความเขาใจวา Business process ของฝาย
ตัวเองมีความสัมพันธอยางไรกับ Business process ของฝายอื่น และมีการบูรณาการรวมระบบงาน
อยางไร ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของ ERP และทําใหประสิทธิภาพของการนํา ERP มา
ใชสูงขึ้น 
 (2)  การยกระดับความชํานาญของฝายผูใช 
 ในการนํา ERP มาใชท่ีประสบความสําเร็จนั้น หลังจากเริ่มใชงานระบบ ERP จริงแลว 
จะตองมีการยกระดับความชํานาญของฝายผูใชเพ่ือใหสามารถเขาใจและเชื่อม่ันในขอมูลของระบบ 
ERP และนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการได 
 สิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือยกระดับความชํานาญของฝายผูใชมีดังนี ้
 (2.1)  การใชประโยชนขอมูลในระดับผูบริหาร กอนอื่นตองทําใหระดับผูบริหารมีความ 
ชํานาญถึงระดับท่ีจะเรียกขอขอมูลยาก ๆ จากระบบ ERP และนําขอมูลท่ีไดไปใชในการพิจารณา
ตัดสินใจในระดับบริหาร เชน การประชุมผูบริหาร ฯลฯ 
 (2.2)  การใชประโยชนขอมูลในระดับผูจัดการ ตอจากนั้น ระดับผูจัดการจะตองสามารถ
ใชขอมูลจากระบบ ERP ในการตัดสินใจในเชิงการจัดการได และสามารถขอขอมูลใหม ๆ จาก
ระบบไดดวย 
 (2.3)  การใชประโยชนขอมูลในระดับหนางาน จําเปนตองสนับสนุนใหพนักงานหนางาน
สามารถใชประโยชนขอมูลของระบบ ERP ในการปฏิบัติงานประจําวันไดเชนเดียวกัน 
 (2.4)  การเพ่ิมความถูกตองเท่ียงตรงของขอมูล ความพยายามอยางตอเนื่องในการเพ่ิม
ความถูกตองเท่ียงตรงของการปอนขอมูลและการทําใหจังหวะเวลาในการปอนเขาไปในระบบ ERP 
เปนแบบเรียลไทมมีความสําคัญ 
 (2.5)  ความพยายามเพ่ือใหไดรับความเชื่อถือ ตองมีความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด 
ความเชื่อถือระบบ ERP และทําใหการใชระบบ ERP สามารถแทรกซึมเขาไปในการปฏิบัติงาน
ประจําวันของพนักงาน 
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 (3)  การแสวงหาประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชอยางตอเนื่อง 
 การนํา ERP มาใชใหประสบความสําเร็จนั้น ไมใชเพียงแคการแสดงประสิทธิผลในเชิง
การบริหารที่ตองการใหบรรลุผลโดยการนํา ERP มาใชในขั้นตอนวางแผนการนํา ERP มาใช
เทานั้น แตตองแสวงหาประสิทธิผลอยางตอเนื่องหลังจากนํามาใชดวย 
 (3.1)  การดําเนินโครงการปฏิรูปการทํางาน นํา ERP มาใชพรอม ๆ กับนิยามดัชนีประเมิน 
ประสิทธิผลในเชิงการจัดการอยางชัดเจน และเริ่มทําโครงการปฏิรูปการทํางานเพ่ือใหบรรลุผล
ดังกลาว เชน โครงการลดสินคาคงคลัง, โครงการลด Lead time ฯลฯ เพ่ือวัดการปรับปรุง
กระบวนการ Process ภายใน นอกจากนี้ เชนโครงการปรับปรุงอัตราการสงมอบตามกําหนด อัตรา
การสงมอบครบสมบูรณ ฯลฯ เพื่อเพิ่มระดับความพอใจของลูกคา สําหรับดัชนีทางการเงิน เชน การ
ปรับปรุง Cash flow เปนตน 
 (3.2)  การดําเนินกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการ process จะตองมีการดําเนินการใชระบบ 
 เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องและผลของกิจกรรมอาจจะเกิดการเรียกรองใหปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP ขึ้น ทําใหเกิดวัฏจักรท่ีทําใหตัวระบบเองก็มีการพัฒนา และ
ความตอเนื่องเชนนี้จะทําใหประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชสูง 

 (4)  การกระจายการนํา ERP มาใชในแนวนอนอยางรวดเร็ว 
 ในตัวอยางการนํา ERP มาใชท่ีประสบความสําเร็จนั้น จะพบวา หลังจากประสบ
ความสําเร็จในการนํา ERP มาใชในฝายงานท่ีกําหนดและจุดที่กําหนดในขั้นแรก การกระจาย
ประสิทธิผลของความสําเร็จนี้ไปยังฝายงานอื่นและจุดอื่นอยางรวดเร็วจะทําใหประสิทธิผลในเชิง
การจัดการของการนํา ERP มาใชสูงขึ้นอยางมาก 
 (5)  การพัฒนาตอยอดระบบ ERP 
 การนํา ERP มาใช จะชวยใหมีการบูรณาการรวมระบบงานหลักในธุรกิจเขาดวยกัน ทํา
ให Flow ของงานในธุรกิจรวดเร็ว มีความถูกตองและเที่ยงตรงสูงทําใหสามารถสราง Back bone 
ของการจัดการบริหารธุรกิจได ผลท่ีไดคือ เกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการ ท่ีมีคียเวิรดสําคัญ ๆ คือ 
การบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและการบริหารจัดการที่มองเห็น (ใชขอมูลเปนฐาน) การบริหารจัดการ
ท่ีเขมแข็ง ฯลฯ เกิดขึ้นในองคกร ในกรณีนี้จะพัฒนาตอยอดการนํา ERP มาใช โดยเริ่มจากการ
พิจารณาทบทวน Business model ขององคกรกอน เพ่ือสรางสรรค Business model ขึ้นแลวจึง
พิจารณา Business scenario ใหมท่ีรองรับ Business model ดังกลาวแลวจึงทําการพิจารณา Business 
process สําหรับสิ่งนั้น ดังนั้นการนํา ERP มาใช ไมใชเพียงแคพิจารณาการนํา ERP มาใชสําหรับ
เบื้องหนาปจจุบันเทานั้น แตตองมีการวางแผนการนํามาใชโดยคํานึงถึงการพัฒนาตอยอดสูอนาคต” 
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2.2  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ดร.เดวิค เอ. เทยเลอร (2546) ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource 
Planning:  ERP) ถึงแมวาจุดเนนของ ERP จะเปนการใชเพ่ือการปฏิบัติงานภายในขององคกรท่ีทํา
การผลิตซึ่งก็คือกิจกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น “ภายในกําแพงสี่ดาน” ก็ตาม โปรแกรมประยุกตมากมาย
ท่ีรวมอยูในชุดสําเร็จของ ERP จะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมของโซอุปทาน ระบบ ERP 
ไดกลายเปนสิ่งท่ีเขาใจยากก็เพราะความใหญโต และความซับซอนของระบบท่ีเปนมาโดยตลอด
ระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ซึ่งระบบนี้เปนการรวมเอาชุดลําดับการทํางานจํานวนมหาศาลเขามาไว
ดวยกันและไปสัมผัสเกือบทุก ๆ อาณาบริเวณของบริษัทที่ทําการผลิต อยางไรก็ตามความสําคัญ
ของ ERP นั้นสามารถเขาใจไดโดยการวางโมดุลหลัก ๆ (Key modules) ลงในบริบทของแมทริกซ
ทางการจัดการ หัวใจของระบบ ERP คือชุดของโมดุลการวางแผน (Planning modules) ซึ่งแปลง
อุปสงคท่ีพยากรณไวไปเปนแบบแผนงานสําหรับการบริหารจัดการอุปทาน การผลิตและการ
กระจายสินคา สวนโมดุลอื่น ๆ ชวยใหบริษัทลงมือปฏิบัติตามแผนงานเหลานี้ไดโดยจัดใหมีการ
สนับสนุนดวยระบบคอมพิวเตอรสําหรับการจัดซื้อ การรับเขา การขายและการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
และยังคงมีซอฟตแวรอยูอีกมากมายสําหรับโซอุปทานและการประกอบเปนระบบที่ดีท่ีสุด สําหรับ
โซอุปทานนั่นยอมไมใชเปนงานเล็ก ๆ การตัดสินใจเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุดที่จะไดทําคือ การเลือกการ
ออกแบบและการวางแผนระบบ รวมท้ังการไดมาซึ่งขีดความสามารถที่เหมาะท่ีสุดของระบบ ไมวา
จะเปนสวนหนึ่งของชุดสําเร็จรูป ERP หรือแบบแยกสวนก็ตามควรจะถือเปนสิ่งที่ใหความสําคัญ
อันดับตน ๆ ไมวาจะตองการระบบตาง ๆ เพ่ือมาจัดการกับคลังสินคาหรือระบบขนสงก็ตาม นั่นก็
ขึ้นอยูกับโซอุปทาน ท้ังหมดแตควรจะมองลงลึกไปถึงความสามารถที่เห็นไดอยางทะลุปรุโปรง
แบบใหม ๆ หรือชุดสําเร็จรูปของการบริหารจัดการเหตุการณตาง ๆ และท่ีสําคัญก็ตองระวังในเรื่อง
ระบบความสัมพันธกับลูกคาและซัพพลายเออร  
 อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีซอฟตแวรเหลานั้นมีมุมมองของโซอุปทานท่ีกวางออกไป และ
ก็ดูเหมือนวาจะโนมเอียงไปในเรื่องปญหาของตัวแบบที่ไมแจมชัด ทายท่ีสุดก็ตองมั่นใจวาไมวา
ระบบใดก็ตามท่ีกําลังเลือกซื้อหรือใชอยูนั่น จะตองพรอมท่ีจะใชงานผานอินเตอรเน็ตโดยใชบริการ
ท่ีมีความกาวหนาล้ํายุคใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได มิฉะนั้นก็จะพบวาระบบท่ีมีดูเหมือนจะกําลัง
คลานอยูมากกวากําลังว่ิงแขงในเกมการแขงขัน 
 
 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง (2548) การใชระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกรเปน
เคร่ืองมือในการจัดการ ระบบ ERP ไดเติบโตและกอใหเกิดผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย เชนเดียวกันกับ
ระบบการวางแผนความตองการวัสดุหรือ MRP (Materials Requirements Planning) และระบบ
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ทางดานการเงินอื่น ๆ การเพ่ิมขอบเขตการใชงานเพ่ือใหครอบคลุมการทํางานในสวนอื่น ๆ ของ
บริษัท เชน การปอนใบสั่งซื้อ และการซอมบํารุงโรงงาน ทําใหผลิตภัณฑท่ีเปนระบบ ERP 
กลายเปนระบบการคาขายท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร ซึ่งจะชวยรวบรวมขอมูลและ
ลดปริมาณงานที่ตองใชแรงงาน และภาระงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของขอมูลทางดาน
การเงิน สินคาคงคลัง และใบสั่งซื้อของลูกคา หลักการสําคัญอันหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการ
หลักทางธุรกิจ คือ การบูรณาการขอมูลท่ีรวดเร็วดึงและแมนยํา  รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ดึงขอมูลกลับมาใช ระบบ ERP ไดสรางความสําเร็จของการบูรณาการในระดับสูงดวยการใช
ประโยชนจากรูปแบบฐานขอมูลเดี่ยวรวมทั้งการพัฒนาความเขาใจรวมเกี่ยวกับการแปลความหมาย
ขอมูลท่ีใชรวมกัน และการสรางกฎระเบียบของการเขาถึงฐานขอมูล แมวาแนวความคิดของการใช
ฐานขอมูลเดียวกันของโซอุปทานหนึ่ง จะเปนทางออกท่ีงดงามของปญหาการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ระหวางองคกร แตก็เปนที่พิสูจนกันแลววาการนําไปปฏิบัติจริงเปนเรื่องท่ีทําไดยากยิ่ง แมแตภายใน
องคกรใหญก็ตาม ระบบท่ีใชในการบริหารโซอุปทาน ซึ่งปญหานี้ไดรับการแกไขกอนหนานี้ดวย
การใชระบบ EDI และในปจจุบันนี้อินเทอรเน็ตและวิธีการท่ีเกี่ยวของอื่นซึ่งไดรับการยอมรับใน
สากล การสื่อสารก็ถูกจํากัดดวยรูปแบบมาตรฐานของขอมูลทางการคาท่ีแตละองคกรใช ไมใช
ขอมูลท่ีใชสนับสนุนการตัดสินใจลวงหนา และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุตองดําเนินงานดังนี ้
 ประการแรก ใชประโยชนของขอมูลอยางมีทักษะเพ่ือท่ีจะดึงเอาผลประโยชนจากการ
ลงทุนทางดานไอทีใหไดมากที่สุด  
 ประการท่ีสอง เปลี่ยนเปาหมายของการลงทุนจากการลดคาใชจายไปเปนการเพ่ิมอัตรา
การเติบโตของธุรกิจ 
 ประการสุดทาย ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกลยุทธนี้คือ การพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ใน
การแขงขันทางดานไอทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ไดเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญใหเกิดความคิดสรางสรรคตาง ๆ 
ดังนั้นการลงทุนในไอทีเพื่อสนับสนุนการบริหารโซอุปทานท่ีเหมาะสม จึงมีความสําคญัเปนอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จของธุรกิจ วิธีการท่ีเปนระบบชวยใหบริษัทมั่นใจไดวาสามารถคัดเลือกซอฟตแวร
ท่ีดีท่ีสุดจากกระบวนการคัดเลือก และกุญแจสูความสําเร็จของการสรางประโยชนจากการนําระบบ
การบริหารโซอุปทานใด ๆ ไปใชก็คือ การสรางกรณีทางธุรกิจท่ีรัดกุมละมีความจริงจังในการนํา
กรณีทางธุรกิจนี้ไปใชเปนแรงผลักดันใหเกิดการดําเนินการ เพ่ือทําใหเปาหมายทางธุรกิจประสบ
ผลสําเร็จ 
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 Harvard business essentials (2003) การเร่ิมตนความริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง จะไม
ประสบความสําเร็จ ถาองคกรยังไมมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลง ซึง่มี 3 ประการของความ
พรอมการเปลี่ยนแปลงท่ีองคกรควรมี กอนการเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี ้
 องคกรตองมีผูนําท่ีมีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ ผูนําท่ีไมมีคุณสมบัติเหลานี ้ จะไม
สามารถทําใหผูคนเปลี่ยนแปลงได ถาคุณยังไมมีผูนําท่ีถูกตอง นับวาเปนสิง่แรกท่ีตองปฏิบัต ิ
 คนในองคกรมีแรงจูงใจโดยสวนตัวท่ีจะเปลี่ยนแปลง หากไมมีความพอใจกับสถานะท่ี
เปนอยู และมีความปรารถนาท่ีจะใชความพยายามและยอมรับความเสียงท่ีเกิดจากการทําสิ่งใหม ๆ 
แมกระทั่งเม่ือไมมีวิกฤติการณ ผูบริหารควรจะกระตุนใหคนมีการเปลี่ยนแปลง 
 องคกรท่ีไมมีโครงสรางหลายชวงชั้น ลําดับชั้นอาจจะไมใชอุปสรรคขัดขวางโปรแกรม
การเปลี่ยนแปลงที่ถูกผลักดันดวยเหตุผลทางธุรกิจ แตมันเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ท่ี
เหลือ ผูจัดการจึงมีความจําเปนท่ีจะตองลดลําดับชั้น หรือหาทางออกดวยการหาโอกาสใหคนได
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน 
 ขอแนะนํา 4 ประการท่ีจะทําใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
 (1)  ประเมินความพรอมในการเปลี่ยนแปลงของแตละหนวยงาน 
 (2)  สรางแนวทางการมีสวรรวมใหมากขึ้นในการทํางาน 
 (3)  ใหคนไดมีสิทธิมีเสียง 
 (4)  กําจัดความกลัวออกไป 
 
 David Avison, Julien Malaurent (2007) ในการศึกษาการประยุกตใชระบบ ERP ใน
ครั้งนี้  เปนบริษัทที่มีสาขาอยูในตางประเทศมากกวา 40 ประเทศ บริษัทไดเร่ิมใชระบบ ERP ใน
ฝรั่งเศษ สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ตามลําดับ การใชระบบ ERP นี้เปนการใชฐานขอมูลรวมกันท้ัง
ในเครือบริษัทเองและคูคาบางเจาดวย และพบวาการใชระบบ ERP ไมถึงกับประสบความสําเรจ
หรือลมเหลว  แตก็ประสบความสําเร็จอยางสูงในหลายบริษัทภายในเครือ โดยบริษัทนี้ไดมีการรวม
ทุนกับบริษัทแจกจายไฟฟาท่ีใหญท่ีสุดระหวางประเทศฝร่ังเศษกับประเทศจีน ในสัดสวนท่ีประเทศ
จีนถือครองอยู 51% โดยบริษัทนี้จะทํากิจการเฉพาะการสรางโครงสรางการสงผานและการกระจาย
ไฟฟาเทานั้น เนื่องจากปจจุบันตลาดพลังงานในประเทศจีนในปจจุบันมีการเติบโตอยางรวดเร็วมาก 
และสืบเนื่องมาจากความตองการพลังงานไฟฟาท่ีมากขึ้น ดังนั้นการรวมทุนในกิจการนี้จึงเปนทาง
เดียวท่ีจะเขาไปสูตลาดการคาของจีนไดในเวลานี้ บริษัทพลังงานท่ีรวมทุนกับทางประเทศจีนมี
ความตองการท่ีจะใชระบบการจัดการขอมูลโดยใชระบบ ERP ในสาขาท้ังหมดของประเทศจีน 
โดยการเร่ิมการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการครั้งนี้มีผลและประสิทธิภาพตอองคกร รวมท้ังไดเกิด
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ปญหาขึ้นมากมาย โดยในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจุดดอยคือ ปญหาในเร่ืองของคนในสวนของ
การติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษที่ไมมีความเชี่ยวชาญ และมีความรูสึกวาไมเกี่ยวของกับโครงการนี้
ซึ่งมีความเห็นวาเปนสวนความรับผิดชอบของผูบริหารเทานั้น รวมไปถึงระบบทั้งหมดในการใช
งานเปนภาษาอังกฤษไมแปลเปนภาษาจีน จึงนับไดวาเปนการเกิดขอบกพรองเปนอยางมากในการ
บันทึกขอมูลเขาไปในระบบ แตสิ่งนี้กย็ังคงมีขอดีของการประยุกตใชครั้งนี้ คือ ระบบใหมจะแทนท่ี
ระบบเกาท่ียังไมมีการรวมกันของฝายตาง ๆ และระบบใหมจะพัฒนาคุณภาพของขอมูลใหถูกตอง
สําหรับการบริหารจัดการ รวมไปถึงระบบใหมจะพัฒนาและมองเห็นระบบ ERP ใหเปนแมแบบ
สําหรับการประยุกตและสามารถเปนองคกรนํารองตอไป DPU



บทที่ 3 
กรณีศึกษาระบบดําเนินการของศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 

 
 กรณีศึกษาระบบดําเนนิการของศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค ในกรณีท่ีทางองคกร
ไดมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโดยการนําระบบ ERP เขามาใช ซึ่งไดมีเคร่ืองมือ
หลักในการควบคุมขั้นตอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยตองการมีเปลี่ยนแปลงการ
ระบบ WMS สูการพัฒนาเปนระบบ SAP ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี ้
 
3.1  ประวัติความเปนมาของบริษัท 
 กรณีศึกษาบริษัทตัวอยางนั้นเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการในประเทศไทยครบ 100 ป เมื่อ
ป ค.ศ 2006 ที่ผานมา โดยบริษัทไดดําเนินการจัดจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค หลากหลายชนิด
ใหกับคนไทยท้ังประเทศ รวมท้ังใหบริการในสวนของการจัดการ Logistics อยางครบวงจร ซึ่งมี
ศูนยกระจายสินคาท่ีไดทําการเริ่มเปดดําเนินการมาเปนปท่ี 11 (ค.ศ 2008) เนื่องจากมีปริมาณของ
สินคาท่ีตองบริหารจัดการ จัดเก็บสินคาเปนจํานวนมากกวา 30,000 พาเลท ซึ่งมีการหมุนเวียน
สินคาเขาและสินคาออกตลอดเวลา 24 ชั่วโมงตอวัน 
 บนพ้ืนท่ีกวา 30 ไร กับการปฏิบัติงานทั้งรับเขาและจายออกมีการเคลื่อนไหวของสินคา
ตลอดเวลา ดวยจํานวนของสินคาท่ีมีมากกวา 50,000 รายการ (SKU) ดังนั้นยอมหมายความถึงการ
บริหารจัดการที่ตองมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังตองมีความถูกตองและตรงตอเวลาตามท่ีลูกคา
ตองการ 
 ศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค ไดดําเนนิกิจการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป ตัวอยาง
สินคาเชน เคร่ืองดื่มน้ําผลไม เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ นมผงสําหรับเด็ก อาหารสุนัข อาหารแมว กาแฟ
สําเร็จรูป น้ําหอมทุกชนิดภายในรถและภายในบาน น้ําแรบริสุทธิ์ ผงปรุงอาหาร ผลิตภัณฑใหความ
หวาน นมผงสําหรับผูสูงอายุ ซุปไกสกัด ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในบาน ซอสพริก ซอส
มะเขือเทศ คุกกี ้และช็อคโกแลต (Cool Room) เปนตน 
 โดยศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค ไดใหบริการในการจัดเก็บสินคา กระจายสินคา
ใหกับลูกคาท่ัวประเทศไทย รวมถึงการจัดสงสินคาออกนอกประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางในการ
กระจายสินคาใหกับลูกคาทุกประเทศในภาคพื้นเอชียแปซิฟก
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ภาพที่ 3.1  แสดงภาพภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 
 บริษัทมีสํานักงานใหญเปนศูนยกลางในการถายโอนขอมูล จากลูกคาทั่วประเทศมายัง
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสงตอไปยังทุก Site งานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงสงตอขอมูลมาที่ศูนยกระจายสินคา 
คาใชจายทั้งหมดของบริษัท การเปดบิล การจัดเก็บคาใชจายตาง ๆ การดูแลผลิตภัณฑตาง ๆ ของ
บริษัท และสงตอขอมูลทั้งหมดมาที่ศูนยกระจายสินคา  
 ในสวนของศูนยกระจายสินคาใหญ โดยเปนสวนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการ
จัดสงสินคาท้ังหมดใหกับผูบริโภคท่ัวประเทศ ซึ่งโดยคาเฉลี่ยการจายสนิคาตอวันประมาณ 
100,000–150,000 หีบ เร่ิมตนการหยิบจายสินคาในแตละวันตั้งแตเวลาประมาณ 16.00 น. โดยจะ
หยิบจายแลวเสร็จประมาณ 05.00 น. ของวันรุงขึ้น  
 จากขอมูลขางตนในกรณีศึกษาทางบริษัทจึงตองมีการวางแผนการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือความถูกตองและตรงตามเวลาท่ีลูกคาตองการ ซึ่งนับไดวาไมใชเรื่องงานกับปริมาณ
ในแตละวันท่ีมีจํานวนมาก รวมถึงเงื่อนไขในการหยิบจายสินคา ซึ่งลูกคาแตละรายมีเงื่อนไขในการ
รับสินคาที่แตกตางกัน อีกทัง้จํานวนลูกคาท่ัวท้ังประเทศท่ีมีมากกวา 70,000 ราย ดังนั้นจึงนับไดวา
การวางแผนท่ีดีเปนสิ่งทีส่ําคัญเปนอยางมาก ในการนําเขามาเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการชวยเปน
แรงผลักดัน และชวยในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
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3.2  การนําระบบ ERP เขาใชในการบริหารจัดการ 
 ทางศูนยกระจายสินคา จึงไดเลือกระบบการบริหารจัดการท่ีตองมีประสิทธิภาพตรง
ตามท่ีตองการ จึงไดมีการนําระบบการบริหารจัดการ ERP เขามาเปนฐานของการเก็บขอมูลท่ี
ถูกตองแบบทันทวงที (Real Time) เบ้ืองตนทางศูนยกระจายสินคาไดเลือกใชระบบบริหารจัดการ 
ERP โดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาเปนเครื่องมือ ในสวนของการบริหารจัดการศูนย
กระจายสินคาคือ โปรแกรม Warehouse Management System (WMS) โดยเร่ิมตนใชตั้งแตเปด
ดําเนินกิจการ 
 โดยทางบริษัทไดมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการนํา ERP ระบบใหมมาดําเนินการ
บริหารจัดการ โดยเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา ทางบริษัทไดมีการเริ่มตนปรับปรุงโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการจากเดิมท่ีใชระบบ Warehouse Management System (WMS) 
เปลี่ยนแปลงเปน Systems Applications Product (SAP) โดยมีการใชชื่อวา Project Pegasus  
 โดยในสวนของ Warehouse Management System (WMS) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมหลักสําหรับการใชในการบริหารจัดการท้ังหมด ภายในศูนยกระจายสินคา โดยเริ่มต้ังแต
การรับสินคาเขาศูนยกระจายสินคาเม่ือมีการตรวจสอบสินคาเปนท่ีเรียบรอย เชนในเร่ืองของชนิด
ของสินคา จํานวนของสินคา วันเดือนปท่ีผลิตสินคาท่ีมีผลตออายุของสินคาท่ีเหลืออยู ท่ีนับไดวา
เปนเรือ่งท่ีสําคัญมากสําหรับสนิคาบริโภคท่ีมีระยะเวลาเปนตัวกดดันใหฝายขายตองทําการขาย
สินคาใหไดภายในอายุของสินคาที่เหลืออยูกอนการหมดอายุของสินคา เม่ือมีการตรวจสอบ
เรียบรอยแลว ถึงขั้นตอนของการคียรับสินคาเขา โดยการดําเนินการเก็บฐานขอมูลจากระบบ ERP 
ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป WMS เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
 โดยเมื่อมีการคียขอมูลเขาระบบ WMS แลว ขอมูลท้ังหมด เชน ชนิด จํานวน 
รายละเอียด วันเดือนปท่ีผลิตหรือหมดอายุจะ On line อยูในระบบท่ีเปนระบบแบบเปดสามารถ
เชื่อมโยงกลับไปยังสํานักงานใหญซึ่งเปนท่ีปฏิบัติงานของทางฝายขาย ไดเห็นขอมูลของสินคาท่ีได
มีการรับสินคาเขาอยาง Real Time รวมถึงทุกแผนกในศูนยกระจายสินคาสามารถเขามาตรวจสอบ
จํานวน ชนิด ของสินคาไดทันที ซึ่งสามารถทราบสถานะของสินคาวาอยูท่ีขั้นตอนใด จัดเก็บไวท่ี 
Location ใด สินคาพรอมจายหรือไม หากไมพรอมจายติดขัดอยูท่ีแผนกใด และขั้นตอนใด หาก
ตองการสินคาดวนก็สามารถติดตามสินคาไดทันท ี
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ภาพที่ 3.2  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป WMS ในสวนของการตรวจสอบสถานะการจัดสินคา 
 

 
ภาพที่ 3.3  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป WMS ในสวนการตรวจสอบจํานวนสินคาท่ีพรอมจาย 
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3.3  การเปล่ียนแปลงระบบ ERP ในการบริหารจัดการ 
 การเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารการจัดการ ท่ีมีผลกระทบตั้งแตระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับผูบริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุกสวนงาน เนื่องจากการบริหารการจัดการท้ังองคกร
ใชระบบเดียวกันท้ังระบบ ซึ่งทางองคกรจึงมีการแนะนําการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญคร้ังนี้ เพ่ือใหผู
ปฏิบัติการท้ังหมดไดรับทราบและเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีการแจงรายละเอียดให
พนักงานทั้งองคกรรับทราบมาเปนระยะเพ่ือปองกันการเกิดขอสงสัยและตอตานทางดานจิตใจ หาก
แจงการเปลี่ยนแปลงกระชั้นชิดหรือในระยะเวลาอันสั้น  
 ดังนั้นทางผูท่ีตองมีหนาท่ีในการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการในครั้งนี้ จะทราบ
ลวงหนาอยางเปนทางการกอนการเริ่มตนใชระบบใหมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป ซึ่งใน
ระยะเวลา 4 ป สําหรับการเตรียมขอมูลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการดวยระบบในคร้ังนี้ 
นับไดวาเปนครั้งยิ่งใหญและสําคัญมาก ดังนั้นนับไดวาการออกแบบ การวางแผน การทําความ
เขาใจ รวมไปถึงการแจงขาวสารใหกับผูปฏิบัติงานทุกสวนงานใหรับทราบอยางท่ัวถึงนั้น นับไดวา
ทุกระบบ และทุกขั้นตอนมีความสําคัญเทาเทียมกันท้ังหมด โดยตองมีการวางแผนพรอม ตองมีการ
วางแผนในกรณีท่ีเกิดเหตุอันไมไดคาดหมาย เพื่อรองรับทุกปญหาที่จะเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมตนปฏิบัติงาน
ใชระบบใหม 
 ในการประยุกตขอมูล เพ่ือการรองรับปอนขอมูลจากระบบการจัดการแบบเกาสูระบบ
การจัดการระบบแบบใหมนั้น นับไดวาเปนสวนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการก็วา
ได ซึ่งมีหลายแนวทางและหลายแบบแผนในการปอนขอมูลเขาระบบ ซึ่งทุกฝายมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือ ตองถูกตองและตรวจสอบได 
 ดังนั้นจึงเริ่มตนโดยการศึกษาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของระบบใหมกับระบบเกา
วามีขั้นตอนใดบางท่ีสอดคลองกันหรือเปนขอมูลท่ีใชการปอนเขาระบบ โดยการวางตําแหนงท่ี
ใกลเคียงหรือวางขอมูลในตําแหนงเดียวกันไดบาง นั่นคือสิ่งท่ีทางองคกรตองการใหทําไดมากที่สุด 
เพราะนั่นคือ ความถูกตองอยางแนนอน 
 ในเมื่อการถายโอนขอมูลจากระบบเกาไปสูระบบใหมเปนทางที่ดีท่ีสุด ทําไมถึงไม
ดําเนินการเชนนั้น สาเหตุก็เนื่องจากระบบแตละระบบมีคุณสมบัติรวมถึงขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อระบบแตกตางกันตั้งแตการเขียนโปรแกรมจึงตอง
ดําเนินการปอนขอมูลใหมเกือบท้ังหมด  
 ในการปอนขอมูลเขาระบบนับไดวาเปนขั้นตอนท่ีใชระยะเวลานานมากที่สุด โดยตอง
มีการจัดตั้งทีมงานผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือตรวจสอบถึงความคืบหนาโดยไดมีการจัดตั้งกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนเพ่ือความกาวเดินไปพรอมกันท้ังองคกร 
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 เม่ือการปอนขอมูลดําเนินการเปนระบบตามกรอบระยะเวลา ตองมีการทดลองใชงาน
จริงในสวนของขอมูลท่ีไดมีการปอนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือการทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น
พรอมทั้งหาทางแกไขไดทันทวงที เม่ือมีทดลองการใชจริงเรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปคือ การ
ฝกอบรมพนักงานท่ีปฏิบัติจริงใหเกิดความเขาใจและเคยชินกับการใชระบบใหม โดยมีการจัดการ
สอนเริ่มตนท่ี Super User กอนเพื่อ Super User จะเปนผูแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดกับ User ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของตนเอง 
 
ตัวอยางการประยุกตขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
ตัวอยางการปอนมูลใน Excel ท่ีจัดทําขึ้นใหมกอนการ Upload ขึ้น SAP 
 ขอมูลสําหรับกรณีของสินคาท่ีมีการจัดจําหนายไปทั่วโลก (Global Template) 
 
ตารางที่ 3.1  ตัวอยางการจัดทําขอมูลรายละเอียดของสินคาเพ่ือระบุลงในระบบ SAP  

 
 
คําอธิบาย Global Template 
 Level 1  คือ ชื่อบริษัทเจาของผลิตภัณฑ 
 Level 2  คือ ประเภทของผลิตภัณฑ 
 Level 3 คือ ชื่อของผลิตภัณฑ 
 Level 4  คือ กลุมของผลิตภัณฑ 
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 Level 5  คือ กลุมยอยของผลิตภัณฑ 
 Level 6  คือ รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 
 ในสวนของขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบใหมท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ตองมี
การอบรมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจ และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในกรณีท่ีเกิดปญหา
ขณะดําเนินการปฏิบัติงาน หรือผูปฏิบัติงานตองทราบถึงชองทางในการติดตอประสานงานเพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึน้ในการใชระบบใหม เนื่องจากยังคงไมมีความเชี่ยวชาญในระบบรวมไปถึงไม
มีประสบการณในระบบคอมพิวเตอรมากนัก จึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิงท่ีทุกสวนงานตอง
ชวยเหลือกัน เพ่ือใหบรรลุในวัตถุประสงครวมกัน 
 โดยในการนําระบบ SAP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคานั้น ไดมขีั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานมากมายในการปอนขอมูลเขาระบบ ซึ่งสงผลโดยตรงตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งไดมีตัวอยางหนาจอโปรแกรมคอมพิวเตอร SAP จริงท่ีใช
ในการบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคา 
 

 
ภาพที่ 3.4  โปรแกรม SAP ที่ใชในการปฏิบัติงานในสวนของ Material Master 
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3.4  ปญหาที่พบ 
 ตัวอยางท่ี 1 ในกรณีท่ีทางฝายขายจะทําการเปดการซื้อขายใหมใหกับลูกคารายใหมโดย
ท่ีไมเคยมีการซื้อขายสินคากับทางบริษัทมากอน จะตองดําเนินการกลับมาท่ีบริษัทและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในระบบกอนการเปดบิล เนื่องจากถาไมทําการปอนขอมูลในระบบกอนจะไมสามารถ
ดําเนินการเปดบิลขายไดเนื่องจากไมมีขอมูลในระบบ ระบบไมสามารถใหทําการเปดบิลและไม
สามารถใหตัด Stock ออกจากระบบเพ่ือขายสินคาได 
 ตัวอยางท่ี 2 ในกรณีท่ีสินคาเกิดปญหาตองการแกไขในสวนของ Packing เชน Re-pack 
สินคาใหมจากเดิมเปนสินคา Pack 3 แตตองการแตก Pack เปน Pack เดียวหรือตองการ Pack สินคา
ของแถมติดกับสินคาขาย หรือตองการติดสต๊ิกเกอรสินคาฟรีหามจําหนาย หรือสินคาชิ้นนี้เพ่ิม
ปริมาณ 20% เปนตน เม่ือมีความตองการจะดําเนินการ Re-pack สินคาใหมก็ตองดําเนินการเปด 
PO. Sub Con คือ แจงความประสงคใหระบบรับทราบวาจะขอดําเนินการทําการ Re-pack ใหม โดย
จะทําการบอกรายละเอียดท้ังหมดวาตองการใชวัตถุดิบอะไรบาง จํานวนเทาไหร และสินคาท่ี
ตองการจะทําจํานวนเทาไหร กอนทําการรหัสสินคาใดหลังทํารหัสสินคา เปนตน เนื่องจากทุก
ขั้นตอนเปนขอมูลในการคิดคาใชจายดําเนินการท้ังสิ้น 
 จากการท่ีไดนําระบบ ERP เขามาใชในการบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคานั้น 
เกิดปญหาขึ้นมากมายจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานแบบใหม ซึ่งจากปญหาท่ีพบในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีดังตอไปนี ้
 
 รายละเอียดของปญหาท่ีพบในการดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน ภายใตระบบการ
บริหารจัดการ ERP (SAP) 
 
ตัวอยางท่ี 1 ในกรณีท่ีทางฝายขายจะทําการเปดการซื้อขายใหมใหกับลูกคารายใหมที่ไมเคยมีการ
ซื้อขายสินคากับทางบริษัทมากอน จะตองดําเนินการกลับมาท่ีบริษัทและปฏิบัติตามขั้นตอนใน
ระบบกอนการเปดบิล เนื่องจากถาไมทําการปอนขอมูลในระบบกอนจะไมสามารถดําเนินการเปด
บิลขายไดเนื่องจากไมมีขอมูลในระบบ ระบบไมสามารถใหทําการเปดบิลและไมสามารถใหตัด 
Stock ออกจากระบบเพ่ือขายสินคาได 
 
 ปญหาที่พบในตัวอยางที่ 1 ปญหาท่ีพบอยางชัดเจนคือ ความลาชาและขั้นตอนท่ียุงยาก
หลายขั้นตอน  เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกาแลวนั้นในกรณีท่ีมีลูกคารายใหมเพ่ือทําการเปดบิลขาย
แลวนั้น สามารถดําเนินการคียชื่อลูกคารายใหมในระบบไดพรอมกับการเปดบิลขายทันที โดยไม
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ตองแยกมาทําการคียตางหากกอนการเปดบิลขายจริง ดังนั้นนับไดวาเปนการเพ่ิมขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เม่ือมีขั้นตอนท่ีเพ่ิมเติมมากขึ้นก็จะตองมาทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยของ
ปริมาณ การเพ่ิมของลูกคารายใหมวามีปริมาณสมดุลกับพนักงานของบริษัทท่ีมีหรือไม หากจํานวน
ของงานที่เพ่ิมขึ้นอยางแนนอนนี้ไมสมดุลก็จะตองมีการสรุปหาแนวทางการแกไข เชน การเพ่ิม
พนักงานซึ่งนั้นตองหมายความถึงคาใชจายของบริษัทเพ่ิมเติมขึ้นทันที โดยพนักงานที่เพ่ิมเติมขึ้นมา
นั้น หากมีเพียงการคียในระบบในสวนของลูกคารายใหมเทานั้น อาจนับไดวาปริมาณงานนอย
เกินไป ดังนั้นจึงอาจตองหาแนวทางการแกไขปญหา โดยการจัดการชวงเวลาในการคียเปนรอบ
เวลา เชน หากทางฝายขายตองการเปดบิลเพ่ือขายสินคาใหกับลูกคารายใหมท่ีไมเคยคาขายกับทาง
บริษัทมากอนตองดําเนินการแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ แผนกคีย Order ใหรับทราบในวันอังคาร
และวันพฤหัสบดีของสัปดาหและภายในเวลา 14.00 น. เทานั้น หากไมทันตามรอบเวลาท่ีกําหนดก็
ขอใหทําการแจงในรอบถัดไป เปนตน  
 ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาตองมีแนวทางการแกไขปญหา โดยตองมีขอมูลท่ีเปนตัวเลขจริง
เปนเหตุผลประกอบการตัดสินใจในทุกกรณ ี
 
ตัวอยางท่ี 2 ในกรณีที่สินคาเกิดปญหาตองการแกไขในสวนของ Packing เชน Re-pack สินคาใหม
จากเดิมเปนสินคา Pack 3 แตตองการแตก Pack เปน Pack เดียวหรือตองการ Pack สินคาของแถม
ติดกับสินคาขาย หรือตองการตดิสติ๊กเกอรสินคาฟรีหามจําหนาย หรือสินคาชิ้นนี้เพ่ิมปริมาณ 20% 
เปนตน เม่ือมีความตองการจะดําเนินการ Re Pack สินคาใหมก็ตองดําเนินการเปด PO. Sub Con คือ 
แจงความประสงคใหระบบรับทราบวาจะขอดําเนินการทําการ Re-pack ใหม โดยจะทําการบอก
รายละเอียดท้ังหมดวาตองการใชวัตถุดิบอะไรบาง จํานวนเทาไหร และสินคาที่ตองการจะทํา
จํานวนเทาไหร กอนทําการรหัสสินคาใดหลังทํารหัสสินคา เปนตน เนื่องจากทุกขั้นตอนเปนขอมูล
ในการคิดคาใชจายดําเนินการท้ังสิ้น 
 
 ปญหาที่พบในตัวอยางที่ 2 ปญหาท่ีพบอยางชัดเจนคือ รายละเอียดของขอมูลที่ตอง
ดําเนินการกรอกเขาไปในระบบท่ีมีจํานวนมากและคอนขางละเอียดมาก สงผลโดยตรงทําใหการสง
เรื่องตอไปยังแผนกปฏิบัติการ การ Re-pack ณ หนางานไดรับขอมูลขาวสารท่ีลาชา สาเหตุที่ลาชา
เนื่องจากตองดําเนินการคียผูก BOM (Bill of Material) เชน ในงานท่ีตองติดสติ๊กเกอรฟรีหาม
จําหนายนั้น ตองมีการแกะหีบหอ หยิบสินคาออกมาทําการติดสต๊ิกเกอรท่ีมุมขวามือ นําสินคาเก็บ
เขาหีบหอใหเหมือนเดิมและปดหีบหอดวยเทปกาวสีขาว จัดการเปลี่ยนรหัสสินคาขางกลองและติด
สติ๊กเกอรสินคาฟรีหามจําหนายท่ีบนหีบหอดานนอกอีกครั้ง ทุกขั้นตอนขางตนตองนํามาวิเคราะห
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วาตองใชวัตถุดิบอะไรบางเพ่ือเปนขอมูลในการนํามาคิดคาใชจาย ซึ่งในระบบเกาดําเนินการโดย
การคียเขา Excel File แลวทําการระบุขั้นตอนทุกอยางและจํานวนเงินทั้งหมดไวโดยแยกเปนชนิด
ของสินคาและแยกเปนเดือนอยางชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการคนหาขอมูล หากตองทราบถึง
คาเฉลี่ยของปริมาณงานท่ีสั่งทํา เนื่องจากในกรณีท่ีตองการใชบริการโดยการทําสินคาเปนจํานวน
มากอาจไดรับสวนลดเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากงานมากตนทุนก็ต่ําเชนกัน 
 ดังนั้นจากปญหาท่ีเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการโดยการนํา
ระบบ ERP ท่ีมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAP เปนเครื่องมือในการชวยบริหารจัดการเพ่ือให
ขอมูลไหลไปสูทุกหนวยงานภายในองคกรนัน้ นับไดวาตองมีการวิเคราะหวางแผนถึงขั้นตอนใน
การบริหารจัดการเพ่ือใหเขาใจและเล็งเห็นถึงปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 4 
กรณีศึกษาการนําเอาระบบ ERP เขามา โดยใช WMS (กอนปรับปรุง) 

 
4.1  การนําระบบ ERP เขามาใชภายใตการควบคุมของระบบ WMS 
 ในสวนของกรณีศึกษาศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค ไดมีการศึกษาคนควาใน
ระบบการบริหารจัดการ โดยการนําเอาระบบ ERP เขามาเปนองคประกอบหลักในการดําเนินงาน
ในทุกสวนงานขององคกร ซึ่งระบบการดําเนินงานโดยระบบ ERP ไดมีการนําซอฟแวรเขามาเปน
เคร่ืองมือหลัก ในการดําเนินงานเชื่อมโยงระหวางแผนกทุกแผนกภายในองคกรเพ่ือการถายโอน
ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ แมนยําและถูกตอง ทันทวงที 
 โดยระบบซอฟแวรท่ีไดนํามาเพ่ือดําเนินการนั้นคือ Warehouse Management System 
หรือเรียกวาระบบ WMS ซึ่งระบบดังกลาวเปนระบบที่มีคุณสมบัติในการบริหารจัดการโดยการ
รวบรวมขอมูล แจงสถานะความเคลื่อนไหวของตัวสินคา รวมไปถึงการบงชี้อยางชัดเจนในเรื่อง
ของสถานะการจัดสงสินคา สถานที่ในการจัดเก็บสินคาตามความเหมาะสมของแตละตัวสินคา 
 โปรแกรมซอฟแวรการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System–WMS) 
เปนระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชในการบริหารระบบคลังสินคาท่ัวไป ท่ีรับสินคา เก็บ
สินคาและการกระจายสินคา ระบบโปรแกรมประกอบดวย การรับสินคา การจัดเก็บสินคาและการ
สงมอบสินคา 
 การสงมอบสินคา เปนการสงสินคาใหลูกคา ซึ่งเปนขอมูลมาจากการสั่งซื้อสินคา หรือ
สงมอบไปยังท่ีใด ๆ เชนยายไปเก็บยังคลังสินคาอื่น ๆ เปนตน ขอมูลการสั่งซื้อสินคาสามารถจัดทํา
ในลักษณะของ E-Commerce โดยลูกคาสามารถดู Catalogue และสั่งซื้อไดจากระบบ Internet อัน
จะทําใหเกิดความสะดวกและเปนท่ีประทับใจของลูกคาเปนอยางมาก รวมท้ังสามารถตรวจสอบ 
Stock เตรียมการสงมอบและประหยัดเวลาการปอนขอมูล อยางไรก็ตามระบบก็ยังสามารถ
ตรวจสอบ Stock และปอนขอมูลไดจากศูนยกลางดวย 
 การรับมอบสินคา เปนการรับมอบสินคาจากโรงงานผลิต รับฝากเก็บสินคา หรือสั่งซื้อ
จากผูผลิต ซึ่งตองไดรับการยืนยันรายการสินคาท่ีนํามาเก็บยังคลังสินคากอน เพื่อวางแผนในการ
จัดเก็บ เพราะลักษณะของสินคาแตละชนิดแตกตางกัน ในการรับขอมูลรายการสินคาอาจ Online 
ผานระบบ Internet มาจาก Supplier หรือปอนขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรท่ีศูนยกลางในการรับ
สินคา
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ท่ีมาถึงตองมีระบบตรวจนับสินคา ครบถวน ขาด หรือเสียหาย รวมท้ังหากตองการนําระบบ 
Barcode มาใชก็สามารถใช Barcode ท่ีมาพรอมสินคาได 
 ในการสงมอบสินคาจะใชระบบ FIFO หรือ Expiry Date หรือกําหนดเองก็ได ระบบจะ
จัดพิมพใบสงมอบสินคาหรือ Invoice ไปพรอมกับสินคาไดตาม Format ท่ีตองการ หลังจากสงมอบ
สินคาแลวก็จะมีการนําสินคาใหมมาทําการจัดเก็บแทนท่ีตามความเหมาะสมของชนิดแตละสินคา 
 ดวยขีดความสามารถในการมองเห็นไดถึงกันหมด ในระบบหลกัท้ังหมดในซัพพลาย
เชน ทําใหธุรกิจไมเพียงแตรูวามีอะไรอยูในชั้นวางของในคลังสินคาเทานั้น แตยังรูวามีอะไรท่ีอยู
ชั้นวางของซัพพลายเออรของพวกเขาบางรวมท้ังมีอะไรกําลังอยูในระหวางเสนทางไปสูลูกคาดวย 
 ดังนั้นระบบการจัดการ โดยการนําเอาซอฟแวรเขามาเปนเครื่องมือเพ่ือชวยใหการ
บริหารจัดการมีการเชื่อมโยงขอมูลในทุกสวนงาน ไดรับทราบความเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน
ของแตละสวนงาน เพื่อท่ีจะนํามาซึ่งการวางแผนการดําเนินงานกับปญหาท่ีกําลังจะเกิดขึ้นไดอยาง
ทันทวงที 
 ในสวนของกรณีศึกษาทางศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค ไดมีการนําเอาระบบ ERP 
เขามาใชในการบริหารจัดการ โดยมีซอฟแวรคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการประสานงาน
และรวบรวมขอมูล รวมไปถึงสามารถทราบถึงสถานะการเคลื่อนไหวของสินคาในชวงเวลาท่ี
ตองการขอมูล ซึ่งทางองคกรไดเลือกท่ีจะดําเนินการโดยการใชระบบซอฟแวร Warehouse 
Management System หรือ WMS เขามาเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนนิท้ังหมดในทุกสวนงานภายใน
ศูนยกระจายสินคา 
 Warehouse Management System หรือ WMS มีคุณสมบัติโดยตรงในการบริหารจัดการ
ในสวนของศูนยกระจายสินคา ซึ่งคุณสมบัติหลักคือการรับสินคา การจัดเก็บสินคา การจายสินคา 
รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะการจัดสง และการตรวจสอบสถานะของสินคาภายในศูนยกระจาย
สินคา โดยมีรายละเอียดในแตละสวนงานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรายละเอียดในแตละขั้นตอนจะ
สามารถกําหนดไดใหอยูภายใตในเง่ือนไขของชนิดของสินคาและความตองการของลูกคา 
 ในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคนั้น ไดมีการลําดับขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานท่ีไดวางแผนไวอยางชัดเจน โดยในสวนของลําดับขั้นตอนไดมีการแยกยอยออกมา
จากระบบการปฏิบัติงานท้ังหมดภายในองคกร ซึ่งหลักในการบริหารการจัดการศูนยกระจายสินคา
นั้นมีปจจัยหลัก ๆ ดังนี้ คือการรับสินคา การจัดเก็บสินคา และการจายสินคาใหกับลูกคาอยาง
ถูกตองและทันตามเวลาท่ีลูกคากําหนด ซึ่งทุกสวนงานนั้นไดมีการควบคุมขอมูลโดยการใชระบบ 
ERP ท้ังสิ้นภายใตระบบ Software WMS ท่ีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการบริหาร
จัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาโดยตรง  
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 การเชื่อมโยงระหวางระบบ WMS กับระบบท่ีใชในการบริหารจัดการในสวนของ
การตลาดรวมไปถึงในสวนของคาใชจายนั้น ไมสามารถเชื่อมโยงกันได เนื่องจากระบบ WMS ท่ีใช
ในการดําเนินการเปนโปรแกรมท่ีสรางขึ้นมาโดยเนนจุดประสงคหลัก เพ่ือการบริหารจัดการ
คลังสินคาเทานั้น โดยมีหนาท่ีหลักในการควบคุมการรับสินคา การจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับทุก
เงื่อนไขรวมท้ังเหมาะสมกับตัวสินคา และการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคา ซึ่งตองสามารถตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวของสินคาไดทุกสถานะอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลสูงสุด ดังนั้นจึง
ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลในสวนของคาใชจายและการบริหารทางการตลาดได 
 จากสาเหตุหลักขางตนจึงเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโดยการนํา
ระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคา โดยในบทนี้จะกลาวถึงระบบเดิม Warehouse 
Management System (WMS) วามีคุณสมบัติในการรองรับตามเงื่อนไขในการบริหารจัดการสินคา
คงคลังครบถวนตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากการบริหารจัดการดวยการใชระบบ ERP โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
Warehouse Management System (WMS) มาเปนเคร่ืองมือหลักในการควบคุมดูแลและบริหาร
เพ่ือใหภายในศูนยกระจายสินคาใชประโยชนจากพื้นท่ีภายในไดอยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งระบบ WMS ไดรับหนาท่ีหลักตั้งแตสินคาท่ีตองการจะเขามาจัดเก็บภายในศูนยกระจาย
สินคาจนกระท่ังสินคาไดออกจากศูนยกระจายสินคา เพ่ือท่ีจะสงใหกับลูกคาท่ัวทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ ดังนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติงานท้ังหมดจึงมีสวนสําคัญเพื่อความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกัน 
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4.2  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในองคกร (WMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานทั้งหมดของศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 
 ดังนั้นจึงแบงการปฏิบัติงานของศูนยกระจายไดหลัก ๆ ดังนี้ คือ การรับสินคา การ
จัดเก็บ และการหยิบจายสินคา ซึ่งขั้นตอนในการรับสินคาและการจัดเก็บสินคานับไดวาอยูในการ
ดําเนินการท่ีตอเนื่องกันและมีการปฏิบัติงานรวมกัน เนื่องจากเม่ือมีการรบัสินคาเขามาภายในศูนย
กระจายสินคาก็จะตองมีการจัดเก็บสินคาไปพรอม ๆ กัน จึงมีสวนในการเชื่อมโยงและสอดคลอง
กันและอยูในแผนกความรับผิดชอบเดียวกัน ซึ่งแผนกรับสินคาไดมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี ้
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Receiving and Put-away Process 

 
 
ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติของการรับสินคา การจัดเก็บสินคาโดยการควบคุมของระบบ WMS 
 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Warehouse Management System (WMS) ใน
กรณศีึกษาของศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค ไดนําระบบ WMS เขามาเปนเคร่ืองมือหลักใน
การบริหารจัดการโดยเริ่มตนต้ังแตการรับสินคาเขาภายในศูนยกระจายสินคาโดยมีเงื่อนไขมากมาย
ในการระบุคุณสมบัติของสินคาในแตละชนิดแตละประเภท โดยการแยกยอย ความละเอียดของตัว
สินคาใหมากท่ีสุดเพ่ือความถูกตอง เชน สินคา A ตองการเขามาเก็บภายในศูนยกระจายสินคา
จํานวน 100 หีบ ซึ่งตองมีการระบุรายละเอียดลงในระบบ WMS อยางชัดเจนและละเอียดมากที่สุด 
เชน  
 ขนาดของกลองนอก กวาง x ยาว x สูง ซึ่งมีผลตอการจัดเรียงขาของพาเลทเพ่ือเปน
ขอมูลหลักในการระบุ Location ในการจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมมากท่ีสุด โดยนับไดวาเปนอีก
ปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารการใชพ้ืนท่ีภายในศูนยกระจายสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 การจัดเรียงขาของพาเลท ความสูงของชั้นท่ีสามารถวางซอนได เพ่ือปองกันสินคา
เสียหาย 
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 การระบุ วัน เดือน ป ท่ีผลิตและหมดอายุของสินคาทุกหีบ เพ่ือใชในการบริหารจัดการ
ในสวนของ FIFO และเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการหยิบ จายสินคา ท่ีถูกตอง 
 น้ําหนักตอหีบและน้ําหนักตอพาเลท เนื่องจากมีผลโดยตรงตอการเลือก Rack ในการ
จัดเก็บสินคาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
4.3  การเลือกประเภทของช้ันวางสินคา 
 เม่ือมีการปอนขอมูลเรียบรอยแลว ทางระบบ WMS จะทําการพิมพใบ Label เพ่ือเปน
การบงชี้ถึงรายละเอียดตาง ๆ ของสินคานั้น ซึ่งระบบ WMS ไดมีคุณสมบัติในการสุมหาความ
เหมาะสมมากที่สุดในการจัดเก็บ โดยภายในศูนยกระจายไดมีการเลือกใช Rack ท้ังสิ้น 4 ประเภท 
แบงไปตามคุณสมบัติของสินคาเพ่ือใหสอดคลองกับคุณสมบัติการรองรับของ Rack  ซึ่งการเลือก
ระหวางสินคากับการจัดเก็บตาม Rack ท่ีเหมาะสมนั้น ไดมีการนําระบบ WMS มาเปนเคร่ืองมือใน
การเลือกและควบคุม โดยการปอนขอมูลของกลุมสินคาและประเภทของสินคาวาเหมาะสมกับ 
Rack ชนิดใดเพ่ือความเหมาะสมและใชประโยชนไดสูงสุด รายละเอยีดของ Rack ดังตอไปนี ้
 4.3.1  Selective Rack คือ ชั้นวางสินคาท่ีใชจัดเก็บจัดวางสินคาท่ัวไป มีคุณสมบัติในการรอง 
รับสินคาไดทุกรูปแบบและทุกชนิด ซึ่งนับวาเปนชั้นวางสินคาท่ีมีมากท่ีสุดภายในศูนยกระจาย
สินคา 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  ชัน้เก็บสินคาประเภท Selective Rack 

 

DPU
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 4.3.2  Drive in Rack คือ ชั้นวางสินคาแนวตั้งโดยสนิคาท่ีจัดเก็บจะตองมีคุณสมบัติเปนสินคา 
ท่ีผลิตในจํานวนมากเนื่องจากใน 1 แถวของ Rack จะเก็บไป 1 Lot.No. เทานั้น รวมท้ังมีน้ําหนักไม
มากนัก เชน การจัดเกบ็กระดาษทิชชูท่ีมีกลองขนาดใหญ น้ําหนักเบา และไมมีวันหมดอายุ จึง
สามารถสั่งผลิตไดในจํานวนมากและเปนสินคาจําเปนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง 
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ชั้นเก็บสินคาประเภท Drive in Rack 
 
 4.3.3  VNA Rack คือชั้นวางสินคาท่ีมีจุดประสงคจากการเพ่ิมเติมชั้นวางเนื่องจากปริมาณสิน 
คาท่ีจัดเก็บมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีจํากัดจึงตองเลือกชั้นวางสินคาที่ประหยัดใน
การติดต้ังและเปน Rack ท่ีจะไมมีชั้นท่ีสูงมากนัก เนื่องจากพื้นท่ีท่ีใชรถ VNA ในการเขาไปตัก
สินคามีนอย ตามคุณสมบัติของรถ VNA ท่ีใชเฉพาะกับ VNA Rack ท่ีมีสามารถ Swing งาในการตัก
สินคาไดถึง 180 องศา  
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ภาพที่ 4.5  ชั้นเก็บสินคาประเภท VNA Rack 
 
 4.3.4  Flow Rack คือ ชั้นวางสินคาที่มีลูกเหล็กอยูดานลางเพ่ือเปนตัวขับเคลื่อนการไหลของ 
พาเลทเหมาะกับสินคาที่มีน้ําหนักมาก เชน การจัดเก็บสินคาประเภทน้ํา นม นมผง ที่มีน้ําหนักมาก
และมีการผลิตจํานวนมากใน 1 Lot.No. การผลิต อยางนอย 1 Lot.No. ตองผลิต 20 พาเลท 
 

 
ภาพที่ 4.6  ชั้นเก็บสินคาประเภท Flow Rack 
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 ดังนั้นเม่ือมีสินคาเขาเพ่ือจัดเก็บภายในศูนยกระจายสินคาจะมีการจัดประเภท หมวดหมู
ของสินคาไวเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางระบบ WMS จะดําเนินการเลือก Rack การจัดเก็บใหเปน
หมวดหมูและความเหมาะสมที่ไดปอนขอมูลไว และทางระบบ WMS จะมีการเลือก Location ท่ีจะ
ใหทําการจัดเก็บโดยการพิมพออกมาระบุลงในใบ Label เพ่ือใชเปนเสมือนบัตรประจําตัวของ
สินคา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึง ชนิดของสินคา ประเภทของสินคา จํานวนของสินคา วันผลิต
และวันหมดอายุของสินคา และสถานที่วางหรือ Location ในการจัดเก็บสินคา ซึ่งทั้งหมดอยูภายใต
การควบคุมของระบบ WMS ทั้งสิ้น 
 จากการท่ีมีการระบุขอมูลทุกสิ่งทุกอยางไวในใบ Label โดยสิ่งท่ีตองมีการตรวจสอบ
อยางละเอียดคือ การปะติด Label ใหถูกตองตามชนิดและจํานวนของสินคา เนื่องจากจะมีผล
โดยตรงตอการจัดเก็บสินคาท่ีถูกตองตาม Location ท่ีระบุในระบบ และมีผลตอการหยิบจายสินคา
ใหถูกตองตามท่ีลูกคาตองการ 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  ปายติดท่ีสินคาเพ่ือบงชี้ลักษณะและสถานที่ในการจัดเก็บสินคา (Label) 
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4.4  ประเภทของใบสงมอบสินคา 
 เม่ือมีการรับสินคาและการจัดเก็บสินคา ในขั้นตอนตอไปคือการหยิบจายสนิคา ในการ
จายสินคานั้น จะตองมีการเปดเอกสารใบสงมอบสินคา (Invoice) โดยในกรณีศึกษาจะมีการแบง
ประเภทตามใบสงมอบสินคาออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
 4.4.1  Pre Invoice คือ การที่นําขอมูลการสั่งซื้อจากระบบ WMS โหลดออกมา เพ่ือดําเนินการ 
พิมพเปนใบสงมอบสินคาฉบับจริงเพ่ือนําสงใหลูกคาพรอมกับสินคา และใบสงมอบสินคาฉบับจริง
ดังกลาวจะเปนเอกสารในการควบคุมแผนกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ หยิบจายสินคาตอไป เชน นํา
ใบสงมอบสินคาฉบับจริง แนบ PO. พรอมท้ังสงมอบใหกับแผนกขนสงเพ่ือดําเนินการในขั้นตอน
ของการจัดรถและเสนทางการเดินรถใหเหมาะสมกับการสั่งซื้อนั้น รวมไปถึงใบสงมอบสินคาฉบับ
จริงยังคงมีหนาท่ีในการนํามายังแผนก Picking List เพ่ือนํามาปอนขอมูลในระบบ WMS และระบบ
จะดําเนินการเลือกสินคาใหตรงกับเงื่อนไขของการหยิบ จาย เพ่ือใหตรงตามท่ีลูกคาตองการ 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.8  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในสวนของการหยิบจายสินคากรณีพิมพบิลกอน 
 

Principal send SO 
data by E-mail 

BPI-Admin. 
Down load SO 
Data to WMS 

BPI-Admin. print 
Invoice & attached PO 

send to Transport-
Admin. 

Transport-Admin. 
Estimate truck 

load and routing  

BPI-Admin reserves stock 
by FIFO, Generate 

Picking List, Goods Check 
List & Bill List 

 
Outbound checker and 

Forwarder check products 
according to Goods Check 

List & Bill List 

Load product into truck 

Warehouse 
checker pick the 

product according 
to Picking List 

Transport-Admin 
Confirm POD and return 

original invoice and 
invoice back to principal 

Manifest confirmation 

Customer receives Goods 
and signs in invoice 

Picking and Dispatching Process: Pre Invoice 
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 4.4.2  Post Invoice คือ การท่ีนําขอมูลการสั่งซื้อจากระบบ WMS โหลดออกมา เพ่ือดําเนินการ
พิมพเปนเอกสารตอเนื่องฉบับชั่วคราว และนําเอกสารตอเนื่องฉบับชั่วคราวดังกลาวจะเปนเอกสาร
ในการควบคุมแผนกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ หยิบจายสินคาตอไป เชน นําเอกสารตอเนื่องฉบับ
ชั่วคราวสงมอบใหกับแผนกขนสง เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนของการจัดรถและเสนทางการเดินรถ
ใหเหมาะสมกับการสั่งซื้อนั้น รวมไปถึงเอกสารตอเนื่องฉบับชั่วคราวยังคงมีหนาท่ีในการนํามายัง
แผนก Picking List เพื่อนํามาปอนขอมูลในระบบ WMS และระบบจะดําเนินการเลือกสินคาใหตรง
กับเงื่อนไขของการหยิบ จาย เพ่ือใหตรงตามท่ีลูกคาตองการ 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.9  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในสวนของการหยิบจายสินคากรณีพิมพบิลหลัง 
 
 ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนไดวาการนําระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) เขามาใชโดยการมีเคร่ืองมือโปรแกรมสําเร็จรูป Warehouse Management System 
(WMS) เขามาเปนสวนหลักในการควบคุม นับไดวาในการบริหารจัดการมีสวนในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานอยางทั่วถึง โดยเริ่มตนต้ังแตการรับสินคาเขามาภายในศูนยกระจายสินคา ดําเนินการ
จัดเก็บสินคาอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพของสินคาที่มีผลตอคาใชจายขององคกร รวมไป

Customer receives Goods 
and signs in invoice 

Principal send SO 
data by E-mail 

BPI-Admin. Down 
load SO Data to 

WMS 

BPI-Admin. print 
SO to Transport-

Admin. 

Transport-Admin. 
Estimate truck 

load and routing  

BPI-Admin reserves 
stock by FIFO, Generate 

Picking List, Goods 
Check List & Bill List 

 
Outbound checker and 

Forwarder check products 
according to Goods 
Check List & Bill List 

Load product into truck Warehouse checker 
pick the product 

according to Picking 
List 

Transport-Admin Confirm POD 
and return original invoice and 

invoice back to principal 

BPI-Admin confirm 
picked and print 

invoice send to FWD 

Manifest Confirmation 

Picking and Dispatching Process: Post Invoice 
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ถึงการหยิบจายสินคาท่ีถูกตองและทันทวงที จึงนับไดวาทุกสวนงานต้ังแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดมี
ความเชื่อมโยง ตอเนื่องกันอยางชัดเจน หากเกิดความผิดพลาดในสวนงานใด ก็จะสงผลโดยตรงตอ
การทํางานของสวนงานถัดไป และนี่คือสาเหตุหลักเพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาจึงมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูป Warehouse Management System (WMS) เขามาเปน
ปจจัยหลักในการควบคุมและบริหารจัดการ เพ่ือใหผลออกมามีความคุมคามากท่ีสุดสําหรับองคกร 
 
4.5  ตัวอยางหนาจอโปรแกรมคอมพิวเตอร WMS  
 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Warehouse Management System (WMS) เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรที่ออกแบบ และสรางขึ้นมาเพ่ือรองรับการบริหารจัดการพรอมท้ัง
ตอบสนองความตองการของการจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา ดังนั้นจึงมีเง่ือนไขท่ี
สามารถระบุไดอยางมากมายโดยเร่ิมต้ังแต ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของสินคา สถานะการจัดเก็บ
สินคาท่ีเหมาะสมท้ังสถานท่ีและการใชพ้ืนท่ีอยางคุมคามากท่ีสุด รวมไปถึงรายละเอียดของลูกคาท่ี
ตองนําสินคาไปสงมอบ ดังนั้นจึงนําระบบ WMS ในขั้นตอนหลัก ๆ มาเปนตัวอยางแสดง
ดังตอไปนี ้
 4.5.1  ระบบ Warehouse Management System ในสวนงานตรวจสอบจํานวนสินคา (Stock on 
hand) 
 

 
ภาพที่ 4.10  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการเลือก Process กอนปฏิบัติงาน 

 

DPU



 48 

 
ภาพที่ 4.11  โปรแกรม WMS ขั้นตอนกอนการระบุเลือกรายละเอียดของสินคา 
 

 
ภาพที่ 4.12  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการระบุเลือกรายละเอียดของสินคา 
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 4.5.2  ระบบ Warehouse Management System ในสวนงานตรวจสอบสถานท่ีจัดเก็บสินคา 
 

 
ภาพที่ 4.13  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการเลือก Process กอนปฏิบัติงาน 
 

 
ภาพที่ 4.14  โปรแกรม WMS ขั้นตอนในการเลือกชนิดสินคาเพ่ือแสดงจํานวนสินคาคงคลัง 
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 4.5.3  ระบบ Warehouse Management System ในสวนงานตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
สินคา 
 

 
ภาพที่ 4.15  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการเลือก Process กอนปฏิบัติงาน 
 

 
ภาพที่ 4.16  โปรแกรม WMS ขั้นตอนกอนการระบุเลือกรายละเอียดของสินคา 
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ภาพที่ 4.17  โปรแกรม WMS ขั้นตอนกอนการระบุเลือกรายละเอียดและเง่ือนไขของสินคา 
 
 4.5.4  ระบบ Warehouse Management System ในสวนงานตรวจสอบสถานะการจัดสงสินคา 
 

 
ภาพที่ 4.18  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการเลือก Process กอนปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 4.19  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการระบุเลขท่ีบิลลงในระบบเพื่อตรวจสอบสถานะจัดสง 
 
 4.5.5  ระบบ Warehouse Management System ในสวนงานตรวจสอบสถานะเจาหนาที่ขนสง 
 

 
ภาพที่ 4.20  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการเลือก Process กอนปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 4.21  โปรแกรม WMS ขั้นตอนการระบุเลขท่ีบิลลงในระบบเพื่อตรวจสอบ 
  สถานะเจาหนาท่ีขนสง 
 
 จากตัวอยางขางตน เปนตัวอยางของขั้นตอนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
WMS ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสถานะของสินคา ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินคา รวมไป
ถึงตรวจสอบสถานะการจัดสงสินคา โดยขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมบริหารจัดการ
โดยระบบ WMS นั้นไดมุงเนนและมีความรวดเร็ว ชัดเจน ในรายละเอียดของการบริหารศูนย
กระจายสินคาสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางทันทวงทีในทุกสวนงาน สามารถตรวจสอบขอมูล
เดียวกันในเวลาเดียวกันไดอยางถูกตองและชัดเจน  ดังนั้นการนําระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) เขามาใชโดยมีเครื่องมือหลักคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป WMS (Warehouse 
Management System) เปนสวนสําคัญท่ีดําเนินการควบคุมขั้นตอนพรอมท้ังประมวลผลตาม
เงื่อนไขท่ีไดระบุลงไปในระบบ และยังสามารถเก็บรวบรวมความเคลื่อนไหวของสินคาทั้งหมดเพ่ือ
นํามาซึ่งการประเมินผลขอมูล จึงนับไดวาขอมูลท่ีไดเปนการเก็บสถิติท่ีดีท่ีนํามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาการนําเอาระบบ ERP เขามา โดยใช SAP (หลังปรับปรุง) 

 
5.1  การนําระบบ ERP มาใชภายใตการควบคุมของระบบ SAP 
 ในสวนของกรณีศึกษาศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค ไดมีการศึกษาคนควาใน
ระบบการบริหารจัดการ โดยการนําเอาระบบ ERP เขามาเปนองคประกอบหลักในการดําเนินงาน
ในทุกสวนงานขององคกร ซึ่งระบบการดําเนินงานโดยระบบ ERP ไดมีการนําซอฟแวรเขามาเปน
เคร่ืองมือหลัก ในการดําเนินงานเชื่อมโยงระหวางแผนกทุกแผนกภายในองคกรเพ่ือการถายโอน
ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ แมนยําและถูกตอง ทันทวงที 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาเปนเครื่องมือ ในสวนของการบริหารจัดการศูนย
กระจายสินคาคือ โปรแกรม Warehouse Management System (WMS) โดยเร่ิมตนใชตั้งแตเปด
ดําเนินกิจการ 
 โดยทางบริษัทไดมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการนํา ERP ระบบใหมมาดําเนินการ
บริหารจัดการ โดยเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา ทางบริษัทไดมีการเริ่มตนปรับปรุงโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการจากเดิมท่ีใชระบบ Warehouse Management System (WMS) 
เปลี่ยนแปลงเปน Systems Applications Product (SAP) โดยมีการใชชื่อวา Project Pegasus 
 
5.2  โปรเจค PEGASUS หมายความถึง 
 5.2.1  เปนโปรเจคท่ีนําระบบคอมพิวเตอร ที่เรียกวา SAP มาใชเพื่อทําการควบรวมขั้นตอน 
กระบวนการทางธุรธิจตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับธุรกิจ
ขององคกร  
 5.2.2  ท้ังนี้โมดูลในระบบ SAP ที่นํามาใชไดแก FICO (ระบบบัญชีการเงิน), MM (ระบบการ 
บริหารสินคา), SD (ระบบการขาย/การจัดจําหนาย), WM (ระบบการบริหารคลังสินคา) และ BW 
(ระบบการเก็บรวบรวมขอมูล). 
 5.2.3  การนําระบบคอมพิวเตอร SAP มาใช ถือเปนการยกระดับมาตราฐานของการดําเนินกิจ 
การทางธุรกิจโดยปจจุบันใชระบบเดียวกันและเหมือนกันท่ัวโลก  
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 5.2.4  นอกจากเปนแผนงานที่จะสามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพ ในการทําธุรกิจองคกรแลว 
ระบบ SAP นี้ยังชวยเพิ่มความรวดเร็วแมนยําในกระบวนการธุรกิจลดความซ้ําซอน ลดอัตราความ
เสี่ยง และควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 PEGASUS ยอมาจาก 
 P rocesses = กระบวนการ ขั้นตอนการทําธุรกิจ 
 E fficient = ความมีประสิทธิภาพ 
 G rowth Oriented = มุงม่ันเพ่ือการเติบโต 
 A ligned with our strategies = ปรับใหเขากับกลยุทธทางธุรกิจของเรา 
 S ustainable for all our Business = สนับสนุนกระบวนการทําธุรกิจของเรา 
 U nits and will lead to great = ความเปนเอกภาพหนึ่งเดียวกัน  
 S uccess = อันนํามาซึ่งความสําเร็จขององคกร 
 
5.3  ประวัติของระบบ SAP 
 SAP คือ โปรแกรมท่ีชวยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจใหสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางรวดเร็วและไดขอมูลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไปใชประกอบการดําเนินกิจกรรมของ
ธุรกิจได และผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลและตรวจสอบขอมูลสถานะของบริษัทได กลาวโดย
สรุป SAP (System Application products) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP 
(Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันท่ีใชควบคุมดูแลทุกสายงานของบริษัท 
 SAP กอต้ังท่ีประเทศเยอรมันนี เม่ือป ค.ศ.1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญต้ังอยูท่ี 
Walldorf, Germany โดยการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเปน
บริษัท Software ที่ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก มีบริษัทท่ีมีการใช SAP มากกวา 6,000 บริษัท ใช
มากกวา 50 ประเทศ ใชมากกวา 9,000 Site มีสวนแบงในตลาด Client/server software กวา 31% มี
ผูใชเพ่ิม 50% ตอป มียอดขาย SAP R/3 เพ่ิมขึ้น 70% ตอป เปาหมายธุรกิจในเร่ิมแรก เนนลูกคาท่ี
เปนธุรกิจขนาดใหญ (Enterprise-scale) แตในปจจุบันไดขยายธุรกิจไปท่ีลูกคาขนาดเล็กและขนาด
กลาง 
 SAP มีการสรางระบบงานทางดาน Financial Accounting ท่ีเปนลักษณะ Real-time 
และ Integrate Software 
 ในปตอ ๆ มา SAP ไดมีการพัฒนาระบบงานเพิ่มทางดาน Material Management, 
Purchasing, Inventory Management และ Invoice Verification 
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 ในป ค.ศ.1997 ไดเปลี่ยนมาใชชื่อบริษัทเปน System, Anwendungen, Produkte in der 
Datenverarbeitung (System Applications, Products in data Processing) และไดยายสํานักงานใหญ
ไปท่ีเมือง Walldorf 
 จากนั้น SAP ก็ไดพัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น เชน Assets Accounting เปนตน 
 ในป ค.ศ.1978 SAP ไดเสนอระบบงานท่ีเปน Enterprise Wide Solution ท่ีชื่อวา 
SAP/R2 ซึ่งทํางานอยูบนระบบ Mainframe พรอมกับเพ่ิมระบบงานทางดาน Cost Accounting 
 ในป ค.ศ.1992 SAP ไดเสนอระบบงานท่ีทํางานภายใต Environment ท่ีเปน 3 Tier 
Client/Server บนระบบ UNIX ที่ชื่อวา SAP R/3 
 ในป พ.ศ.2532 SAP ไดต้ังสํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกท่ีประเทศ
สิงคโปรเพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในเอเซียใตและประเทศยานแปซิฟก ตอมาได
ขยายสาขาในภูมิภาคนี้ในออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส และ
ประเทศไทย 
 ในป พ.ศ.2546 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดเลือกใช My SAP Supplier 
Relationship Management (SRM) เพ่ือมาชวยในการจัดซื้อจัดจางและกอใหเกิด Supplier network 
ขึ้นมาโดยหวังวาในที่สุดจะทําใหมีการจัดซื้อจัดจางท่ีรวดเร็วขึ้น และลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจ
ไดซึ่งมีผลตอ 10 บริษัทที่เปนคูคาขององคการโทรศัพท 
 ลูกคาที่สําคัญของ SAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกคือ Singtel, Tata Group of 
Companies, Siam Cement, Telom Asia, PT Astra, San Miguel, Uniliver, FAW-Volkswagen, Sony 
Computer Entertainment, 7-Eleven Stores, General Motors, and Novartis 
 
5.4  ผลิตภัณฑของ SAP 
 ระบบ SAP ประกอบดวยหลาย Module ของแตละสวนของการจัดการท่ีเอามารวมกัน
และทํางานรวมกัน เนื่องดวยตลาดและความตองการของลูกคาเปนตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบ มีบริษัท Software ที่พยายามสรางโปรแกรมท่ีสนับสนุนแตละสวนของธุรกิจ ในขณะท่ี SAP 
พยายามสราง Software ที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจ SAP โดยใหโอกาสเลือกใชแคระบบเดียวแต
สามารถทํางานไดกับทุกสวนของธุรกิจ ท้ังยังสามารถติดต้ัง R/3 application มากกวา 1 ตัวเปนการ
เพ่ิมความเร็วในการทํางาน SAP มีหลาย Module มีหนาท่ีท่ีตางกันแตทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว 
(แตละ Module คือแตละสวนของธุรกิจ) ผลิตภัณฑ SAP มี 2 กลุม คือ 
 5.4.1  SAP R/2 ใชสําหรับเมนเฟรม 
 5.4.2  SAP R/3 ใชกับระบบ Client/server 
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5.5  ความสามารถในการทํางานของ SAP 
 SAP ไดออกแบบมาใหรองรับการดําเนินงานของธุรกิจหรือหนวยงาน ดวยคุณสมบัติท่ี
หลากหลายงายตอการใชงาน อาทิเชน 
 5.5.1  รองรับการจัดทําระบบ Business Intelligence โดยสามารถทํางานกับขอมูลในระบบ 
SAP และไมใชระบบ SAP 
 5.5.2  การจัดทําเหมืองขอมูล (Data mining) 
 5.5.3  การจัดทําคลังขอมลู (Data Warehouse) 
 5.5.4  ระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management:  CRM) 
 5.5.5  Integration Business Planning แลวสงตอขอมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผาน 
ทางโปรแกรม Web browser หรือ Excel ได 
 5.5.6  การทํา Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดํา 
เนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะหแนวโนม สถานภาพปจจุบัน อดีตและอนาคตขององคกร 
 5.5.7  การออกรายงาน (Report) ในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในทุกระดับ 
ขององคกร รายงานดังกลาวสามารถสงตอไปยังผูใชงานโดยผานทาง E-mail หรือ SMS ได 
 5.5.8  สามารถออกแบบซอฟตแวรประยุกตทํางานผานเว็บไซตได (Web Application Design) 
 5.5.9  มีแมแบบ (Template) ของ Module ตาง ๆ ท่ีเปน Best Practice จํานวนมากเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแกผูใชงานซอฟตแวร 
 5.5.10  การนําซอฟตแวรนี้มาใชงานในองคกร จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร ไดแก 
 5.5.10.1  การมีลูกคาใหม (New Customer) 
 5.5.10.2  การรักษาลูกคาเดิมไวได (Loyalty) 
 5.5.10.3  การบริหารทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.5.10.4  การสรางระบบการทํางานของซอฟตแวรในองคกรแบบ Portal 
 
5.6  การแบงโมดูลของระบบ SAP 
 ในสวนของระบบ SAP ไดมีการแบงโมดูลออกตามสวนงานใหญไดดังนี ้
 5.6.1  Financial Accounting (Fl) (ระบบบัญชีการเงิน) 
 5.6.1.1  ผังบัญชี Chart of Accounts (COA) 
 5.6.1.2  หนวยกําไร Profit Centre 
 5.6.1.3  หนวยตนทุน Cost Centre Standard Hierarchies 
 5.6.1.4  บัญชีทรัพยสิน Asset Accounting (AA) 
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 5.6.1.5  บัญชีแยกประเภท General Ledger (GL) 
 5.6.1.6  บัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable (AR)  
 5.6.1.7  บัญชีเจาหนี้ Accounts Payable (AP) 
 5.6.2  Controlling (CO) (ระบบควบคุมตนทุน) 
 5.6.2.1  การวิเคราะหการทํากําไร Profitability Analysis (COPA) 
 5.6.2.2  รายจายตนทุน Capital Expenditure 
 5.6.2.3  การวางแผนงบประมาณ Operating Budgeting / Planning 
 5.6.2.4  การปนสวนตนทุน Cost Centre Cost Allocation 
 5.6.2.5  การบริหารงบประมาณ Internal Order 
 5.6.2.6  การจัดการระบบการบริหาร A&P (APMS)  
 5.6.2.7  รายการระหวางบริษัทฯในเครือ Inter-company transaction 
 5.6.3  Material Management (MM) (ระบบบริหารสินคา) 
 5.6.3.1  การวางแผนการสั่งซื้อสินคา Forecasting Materials Requirement Planning 
 5.6.3.2  การสั่งซื้อสินคา Procurement 
 5.6.3.3  การโอนสินคา Stock Transfers 
 5.6.3.4  การทําลายสินคา Scrapping 
 5.6.3.5  การปรับปรุงรหัสสินคา Material Adjustment 
 5.6.3.6  การสงคืนสินคา Return to Supplier  
 5.6.3.7  การโอนสินคาเปนทรัพยสนิ Transfer from stock to asset 
 5.6.3.8  การบันทึกรายละเอียดสินคาในระบบ Material Master 
 5.6.3.9  การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ Co-Packing 
 5.6.4  Sales and Distribution (SD) (ระบบการขาย และการจัดจําหนาย) 
 5.6.4.1  การออกใบเสนอราคา Quotation 
 5.6.4.2  การขายสินคาตามปกติ 
 5.6.4.3  การขายสินคาท่ีราน สินคาแจกฟร ีรถแวน คูปอง Normal Sales/Point of Sales 
(POS)/FOC/Van Sales/Coupon Sales 
 5.6.4.4  การขายสินคาของคูคาท่ีใชบริการคลังสินคา 3rd Party Logistics 
 5.6.4.5  การรับสินคาคืน/การเรียกเก็บสินคาคืนReturns/Batch Recall 
 5.6.4.6  การออกใบเพ่ิมหนี้ Debit Memo 
 5.6.4.7  การออกใบลดหนี้ Credit Memo 
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 5.6.4.8  การขายสินคาดวยระบบฝากขาย Customer Consignment 
 5.6.5  Warehouse Management (WM) (ระบบการบริหารคลังสินคา) 
 5.6.5.1  การรับสินคา Inbound Planning / Receiving 
 5.6.5.2  การนับสตอค Physical Inventory  
 5.6.5.3  การทํา Cycle Counting 
 5.6.5.4  การทํา Co-Packing 
 5.6.5.5  การจัดการสินคาเสีย Market Hygiene 
 5.6.5.6  การหยิบสินคา การแพคสินคา การจัดสงสินคา Picking / Packing / Dispatch 
 5.6.5.7  การยืนยันการจัดสงสินคา Delivery / POD  
 5.6.5.8  การจัดสงสินคา Transport Management 
 5.6.6  Business Warehouse (BW) (ระบบการเก็บรวบรวมขอมูล) 
 5.6.6.1  การจัดทําแกไขปรับปรุงขอมูลและรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางธรุกิจ 
 
5.7  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP 
 จากการท่ีมีการวางแผนตองการจะเปลี่ยนแปลงระบบ ERP โดยการเปลี่ยนแปลง
เคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาเปนระบบ SAP นั้น นับ
ไดวามีสาเหตุหลัก ๆ อยู 2 ประเด็นดังตอไปนี้  
 5.7.1  เนื่องจากระบบ SAP เปนระบบท่ีมีการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงในทกุสวนงานภายใน 
องคกร โดยเร่ิมตนตั้งแตการผลิตสินคาจนกระทั่งสินคาถงึมือผูบริโภค ดังนั้นเมื่อมีโครงขายท่ีมีการ
เชื่อมโยงกันท้ังระบบและท้ังองคกรอยางทันทวงทีนั้น จึงเปนที่มาของการไดรับขอมูลท่ีชัดเจนและ
ถูกตอง จึงสงผลโดยตรงตอการนําขอมูลมาวิเคราะหและพัฒนาองคกรในสวนของคาใชจายท่ีเกิน
ความจําเปนในการละสวนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.7.2  เนื่องจากระบบ SAP เปนระบบสากลท่ีองคกรสวนใหญภายใตธุรกิจอุปโภคบริโภคมี 
การนํามาใชกันอยางแพรหลาย เมื่อองคกรสวนใหญในตลาดคูแขงหรือคูคาเลือกระบบ SAP ในการ
บริหารจัดการ จึงเปนปจจัยเพ่ือสรางความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางองคกรตอองคกร
ไดอยางสะดวก 
 
5.8  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของระบบ SAP 
 จากการบริหารจัดการดวยการใชระบบ ERP โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
System Application Products (SAP) มาเปนเคร่ืองมือหลักในการควบคุมดูแลและบริหารเพ่ือให
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ภายในศูนยกระจายสินคาใชประโยชนจากพ้ืนท่ีภายในไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง
ระบบ SAP ไดรับหนาที่หลักต้ังแตสินคาท่ีตองการจะเขามาจัดเก็บภายในศูนยกระจายสินคา
จนกระทั่งสินคาไดออกจากศูนยกระจายสินคา เพ่ือสงใหกับลูกคาท่ัวประเทศไทยและตางประเทศ 
ดังนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติงานท้ังหมดจึงมีสวนสําคัญเพ่ือความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน 
รายละเอียดดังภาพที่ 5.1 แสดงโครงสรางของ SAP R/3 
 

 
 
ภาพที่ 5.1  Overview of Organizational Structure in SAP R/3 
 
 โดยทางศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภคไดมีการระบุขอมูลขององคกร ในสวนของ
การบริหารจัดการศูนยกระจาย โดยไดมีการระบุชนิดของสินคา ประเภทของสินคา พรอมท้ัง
สถานท่ีในการจัดเก็บ ซึ่งนับไดวาการระบุของสถานท่ีการจัดเก็บนั้น ตองมีการวางแผนและ
ออกแบบมาเปนอยางดีและชัดเจนมากท่ีสุด เนื่องจากจะเปนสวนชวยในการแยกเง่ือนไขของสินคา
ไดอยางถูกตองดวย ยกตัวอยางเชน ทางศูนยกระจายสินคาไดรับสินคาเขามาเพ่ือบริหารจัดการโดย
แบงเปนสินคาดีจํานวน 100 หีบ และสินคาชํารุดจํานวน 100 หีบ ดังนั้นท้ังสินคาดีและสินคาชํารุด
ไมสามารถจัดเก็บในสถานท่ีเดียวกันได ตองมีการแบงแยกอยางชัดเจน จึงตองมีการระบุสถานะ 
สถานท่ีท่ีใชในการจัดเก็บอยางชัดเจน เพ่ือเปนการแยกประเภทของสินคา โดยไดมีการแยกสถานท่ี
ในการจัดเก็บเพ่ือมีการระบุลงในระบบไดดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2  การจัดแบงสถานท่ีในการจัดเก็บสินคาตามประเภทของสินคา 
 

 
ภาพที่ 5.3  ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของระบบ SAP 
 
 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารการจัดการ ท่ีมีผลกระทบตั้งแตระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับผูบริหาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุกสวนงาน เนื่องจากการบริหารการจัดการ
ท้ังองคกรใชระบบเดียวกันท้ังระบบ ซึ่งทางองคกรจึงมีการแนะนําการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคร้ังนี้ 
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เพ่ือใหผูปฏิบัติการท้ังหมดไดรับทราบและเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีการแจง
รายละเอียดใหพนักงานท้ังองคกรรับทราบมาเปนระยะ เพ่ือปองกันการเกิดขอสงสัยและตอตาน
ทางดานจิตใจ หากแจงการเปลี่ยนแปลงกระชั้นชิดหรือในระยะเวลาอันสั้น  
 ดังนั้นทางผูท่ีตองมีหนาท่ีในการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการในครั้งนี้ จะทราบ
ลวงหนาอยางเปนทางการกอนการเริ่มตนใชระบบใหมเปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป ซึ่งใน
ระยะเวลา 4 ป สําหรับการเตรียมขอมูลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการดวยระบบในคร้ังนี้ 
นับไดวาเปนครั้งยิ่งใหญและสําคัญมาก ดังนั้นนับไดวาการออกแบบ การวางแผน การทําความ
เขาใจ รวมไปถึงการแจงขาวสารใหกับผูปฏิบัติงานทุกสวนงานใหรับทราบอยางท่ัวถึงนั้นนับไดวา
ทุกระบบและทุกขั้นตอนมีความสําคัญเทาเทียมกันท้ังหมด โดยตองมีการวางแผนพรอมตองมีการ
วางแผนในกรณีท่ีเกิดเหตุอันไมไดคาดหมาย เพื่อรองรับทุกปญหาที่จะเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมตนปฏิบัติงาน
ใชระบบใหม 
 
5.9  ขั้นตอนในการระบุขอมูลลงในระบบ SAP 
 ในการประยุกตขอมูลเพ่ือการรองรับปอนขอมูลจากระบบการจัดการแบบเกาสูระบบ
การจัดการระบบแบบใหมนั้น นับไดวาเปนสวนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการก็วา
ได ซึ่งมีหลายแนวทางและหลายแบบแผนในการปอนขอมูลเขาระบบ ซึ่งทุกฝายมีจุดมุงหมาย
เดียวกันคือตองถูกตองและตรวจสอบได 
 ดังนั้นจึงเริ่มตนโดยการศึกษาคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของระบบใหมกับระบบเกา
วามีขั้นตอนอยางไรท่ีสอดคลองกัน หรือเปนขอมูลท่ีใชการปอนเขาระบบโดยการวางตําแหนงท่ี
ใกลเคียงกัน หรือวางขอมูลในตําแหนงเดียวกันไดบาง นั่นคือสิ่งที่ทางองคกรตองการใหทําไดมาก
ท่ีสุดเพราะนั่นคือความถูกตองอยางแนนอน 
 ในเม่ือการถายโอนขอมูลจากระบบเกาไปสูระบบใหมเปน วิธีการปฏิบัติงานในทางท่ีดี
ท่ีสุด ทําไมถึงไมดําเนินการเชนนั้น สาเหตุก็เนือ่งจากระบบแตละระบบมีคุณสมบัติรวมถึงขั้นตอน
การเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเม่ือระบบแตกตางกันต้ังแตการเขียนโปรแกรมจึง
ตองดําเนินการปอนขอมูลใหมเกือบท้ังหมด  
 ในการปอนขอมูลเขาสูระบบนั้นนับไดวาเปนขั้นตอนท่ีใชระยะเวลานานมากท่ีสุด โดย
ตองมีการจัดต้ังทีมงานผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือตรวจสอบถึงความคืบหนาโดยไดมีการจัดตั้งกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนเพ่ือความกาวเดินไปพรอมกันท้ังองคกร 
 เม่ือการปอนขอมูลดําเนินการเปนระบบตามกรอบระยะเวลา ตองมีการทดลองงานจริง
ในสวนของขอมูลท่ีไดมีการปอนขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือการทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นพรอมท้ัง
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หาทางแกไขไดทันทวงที เมื่อมีทดลองการใชจริงเรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปคือ การฝกอบรม
พนักงานที่ปฏิบัติจริงใหเกิดความเขาใจและเคยชินกับการใชระบบใหม โดยมีการจัดการสอน
เริ่มตนท่ี Super User กอนเพ่ือ Super User จะเปนผูแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดกับ User ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของตนเอง 
 
ตัวอยางการ Implement ขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
ตัวอยางการปอนมูลใน Excel ท่ีจัดทําขึ้นใหมกอนการ Upload ขึ้น SAP 
 ขอมูลสําหรับกรณีของสินคาท่ีมีการจัดจําหนายไปทั่วโลก (Global Template) 
 
ตารางที่ 5.1  ตัวอยางการจัดทําขอมูลรายละเอียดของสินคาเพ่ือระบุลงในระบบ SAP 
 

 
คําอธิบาย Global Template 
 Level 1  คือ ชื่อบริษัทเจาของผลิตภัณฑ 
 Level 2  คือ ประเภทของผลิตภัณฑ 
 Level 3 คือ ชื่อของผลิตภัณฑ 
 Level 4  คือ กลุมของผลิตภัณฑ 
 Level 5  คือ กลุมยอยของผลิตภัณฑ 
 Level 6  คือ รายละเอียดของผลิตภัณฑ 
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ตัวอยางท่ี 1  การปฏิบัติงานในสวนของการปอนขอมูลลูกคารายใหมเขาระบบ 
 ในกรณีท่ีทางฝายขายจะทําการเปดการซื้อขายใหม ใหกับลูกคารายใหมที่ไมเคยมีการ
ซื้อขายสินคากับทางบริษัทมากอน จะตองดําเนินการกลับมาท่ีบริษัทและปฏิบัติตามขั้นตอนใน
ระบบกอนการเปดบิล เนื่องจากถาไมทําการปอนขอมูลในระบบกอนจะไมสามารถดําเนินการเปด
บิลขายไดเนื่องจากไมมีขอมูลในระบบ ระบบไมสามารถใหทําการเปดบิลและไมสามารถใหตัด 
Stock ออกจากระบบเพ่ือขายสินคาได 
 

 
 
ภาพที่ 5.4  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการเลือก Process ในกรณีเปดบิลใหกับลูกคารายใหม 
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ภาพที่ 5.5  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการระบุรายละเอียดของลูกคารายใหม 
                  ในกรณีเปดบิลเพ่ือจําหนายสินคาใหกับลูกคารายใหม 
 

 
 
ภาพที่ 5.6  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการระบุรายละเอียดของพนักงานขายท่ีรับผิดชอบ 
                  และหนวยการชําระคาใชจาย ในกรณีเปดบิลเพ่ือจําหนายสินคาใหกับลูกคารายใหม 
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ภาพที่ 5.7  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการระบุเง่ือนไขตาง ๆ ในการจายสินคาใหกับลูกคา 
                  ในกรณีเปดบิลเพ่ือจําหนายสินคาใหกับลูกคารายใหม 
 
ตัวอยางท่ี 2  การปฏิบัติงานในสวนของการปอนขอมูลสินคาท่ีตองการ Re-Pack 
 ในกรณีท่ีสินคาเกิดปญหาตองการแกไขในสวนของ Packing เชน Re-Pack สินคาใหม
จากเดิมเปนสินคา Pack 3 แตตองการแตก Pack เปน Pack เดียวหรือตองการ Pack สินคาของแถม
ติดกับสินคาขาย หรือตองการติดสต๊ิกเกอรสินคาฟรีหามจําหนาย, สินคาชิ้นนี้เพ่ิมปริมาณ 20% เปน
ตน เมื่อมีความตองการจะดําเนินการ Re-Pack สินคาใหมก็ตองดําเนินการเปด PO. Sub Con คือ 
แจงความประสงคใหระบบรับทราบวาจะขอดําเนินการทําการ Re-Pack ใหม โดยจะทําการบอก
รายละเอียดท้ังหมดวาตองการใชวัตถุดิบอะไรบาง จํานวนเทาไหร และสินคาที่ตองการจะทํา
จํานวนเทาไหร กอนทําการรหัสสินคาใดหลังทํารหัสสินคา เปนตน เนื่องจากทุกขั้นตอนเปนขอมูล
ในการคิดคาใชจายดําเนินการท้ังสิ้น 
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ภาพที่ 5.8  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการเลือก Process ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.9  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการระบุขอมูลของสินคาลงในระบบ 
                  ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสินคา 
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ภาพที่ 5.10  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการระบุรายละเอียดของสินคาและวัตถุดิบลงในระบบ 
  ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสนิคา 
 

 
ภาพที่ 5.11  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการเปดระบบเพื่อออกเอกสารการเบิกสินคามาแกไข 
  ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสินคา 

 

 

DPU



 69 

 
 
ภาพที่ 5.12  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการปลอยขอมูลท้ังหมดเขาสูระบบ 
  ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสินคา 
 

 
 
ภาพที่ 5.13  โปรแกรม SAP ขั้นตอนการเปดดูเลขท่ีเอกสารเพื่อนํามาใชอางอิง 
  ในการหยิบสินคามาแกไข ในกรณีตองการแกไขลักษณะของสินคา 
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5.10  การวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการปรับปรุง 
 จากตัวอยางหนาจอโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAP ขางตนเปนการแสดงใหเห็น
การปฏิบัติงานจริงในการใชระบบ SAP เพ่ือควบคุม บริหารการจัดการภายในศูนยกระจายสินคา 
ดังนั้นเม่ือมีการปฏิบัติงานจริงเรียบรอยแลว ก็จะมีการประมวลผลขอมูลพรอมท้ังนํามาวิเคราะห
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามเปาหมายท่ีไดวางไวในการลดคาใชจายภายในขององคกรท้ังหมด 
 ในสวนของเปาหมายในการลดคาใชจายของศูนยกระจายสินคา ไดมีการสุมตัวอยาง
สินคาภายในศูนยกระจายมา 1 ประเภท เปนสินคาประเภทเครื่องด่ืม โดยสินคาดังกลาวมีจํานวน
ท้ังสิ้น 325 SKU ซึ่งในการสุมกลุมตัวอยางสินคาจะทําการแยกเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหจํานวนทั้ง 
14 SKU โดยใชหลักการเลือกในการใชทฤษฎี ABC ซึ่งจะใชหลักเกณฑในการวัดผลจากการ
เคลื่อนไหวของสินคาท่ีมีมากที่สุดหรือสินคาท่ีมียอดขายมากท่ีสุดจัดใหอยูใน Class A พรอมท้ังไล
ลงมาตามลําดับ โดยจะสามารถแบงเปน % ไดตามลําดับดังนี ้
 Class A มีสินคาท้ังสิ้น 14 SKU โดยความเคลื่อนไหวของสินคาจะจัดใหถึง 80% 
 Class B มีสินคาทั้งสิ้น 12 SKU โดยความเคลื่อนไหวของสินคาจะจัดใหถึง 90% 
 Class C มีสินคาทั้งสิ้น 59 SKU โดยความเคลื่อนไหวของสินคาจะจัดใหถึง 99% 
 Class D มีสินคาท้ังสิ้น 240 SKU โดยความเคลื่อนไหวของสินคาจะจัดใหถึง 100% (ไม
มีการเคลื่อนไหวของสินคา) 
 สาเหตุท่ีเลือก Class A มาเปนกลุมตัวอยางเนื่องจากเปนกลุมสินคาท่ีมีการเคลื่อนไหว
มากท่ีสุดหรือเรียกไดวา จัดอยูในประเภทสินคาขายดี ยอดนิยม ดังนั้นจึงเปนขอมูลท่ีดีท่ีจะนํามา
วิเคราะหหาชองทางในการพัฒนาเพ่ือลดคาใชจายในการบริหารจัดการ 
 ในทางตรงขามสินคาท่ีอยูใน Class D ที่มีมากถึง 240 SKU เปนสินคาท่ีไมมีความ
เคลื่อนไหวเลยในชวง 1 เดือนของการเก็บขอมูลเพ่ือสํารวจ เม่ือทําการตรวจสอบสินคาท้ังสิ้น 240 
SKU นั่น พบวาสินคาท่ีไมมีความเคลื่อนไหวโดยสวนใหญคือสินคาของแถม ซึ่งไดมีการผลิตมา
ลวงหนาเพ่ือรอการจัดทํา Promotion จากทางฝายขายและรอการสงมอบใหกับลูกคาเพ่ือเปนการ
สมมนาคุณแกลูกคารายใหญ สินคาดังกลาวจึงจะดําเนินการสงมอบใหกับลูกคาหมดภายในคราว
เดียวหรือในระยะเวลาอันสั้นตามชวงเวลา Promotion จากทางฝายขาย จึงเปนขอมูลท่ีไมชัดเจนใน
การนํามาซึ่งการวิเคราะหเพ่ือลดคาใชจายในองคกร 
 ดังนั้นจึงไดมีตารางแสดงชนิด ประเภท จํานวนวันในการจัดเก็บสินคาภายในศูนย
กระจาย รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของสินคา และมูลคาของสินคาท่ีจัดเก็บและสามารถลดคาใชจาย
ไดเปนจํานวนตามมูลคาของสินคาเทาใด  รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 5.2  รายละเอียดแสดงการสุมตัวอยางสินคาเปรียบเทียบกอนและหลังจากการปรับปรุง 
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 จากตารางการแสดงรายละเอียดของกลุมสินคาตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 14 SKU เพ่ือ
นํามาวิเคราะหในการลดคาใชจายหลังจากนําระบบ SAP เขามาบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดในแตละชองไดดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 5.3  รายละเอียดในแตละชองแสดงการสุมตัวอยางสินคา (จากขอมูลในตารางท่ี 5.2) 
 

Cases Sold จํานวนตอหีบท่ีขายไดจริง ขอมูลจากระบบ SAP 
% Case % ของยอดขายแตละชนิดเทียบ

กับยอดขายท้ังหมด 
ยอดขายแตละชนิด / 
ยอดขายท้ังหมด 

% % การเคลื่อนไหวของสินคา 
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัด 
Class 

ยอดขายท่ีขายไดมากท่ีสุด + 
ยอดขายท่ีขายไดลําดับ
ถัดไป 

Class การจัดกลุมของสินคาตามแบบ
ทฤษฎี ABC 

การจัดกลุมการเคลื่อนไหว
ของสินคา 

SCD Stock cover day Stock on hand / 30 Day / 
Case Sold 

SOH Case Stock on hand (case) ขอมูลจากระบบ 
SOH Pallet Stock on hand (pallet) ขอมูลจากระบบ 

LTP ราคาขาย ราคาขายจริงตามตลาด 
Value SOH case ราคาของสินคาท่ีมีการจัดเก็บ  ราคาขาย * Stock on hand 
Value case sold ราคาของสินคาท่ีมีการขายจริง  ราคาขาย * Case Sold 

SOH Case (after) Stock on hand หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยระบบ ERP 
แลว 

ยอดการจัดเก็บลดลง 20% 
สงผลใหลดคาใชจายในการ
จัดเก็บ 

Value SOH case (after) ราคาของ Stock on hand 
หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
โดยระบบ ERP แลว 

ราคาของสินคาที่จัดเก็บ
หลังจากลดลง 20% 
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5.11  ผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการปรับปรุง 
 จากตารางการแสดงขอมูลของกลุมตัวอยางสินคาท้ัง 14 SKU พรอมท้ังรายละเอียด
สามารถสรุปขอมูลในการลดคาใชจายภายในศูนยกระจายสินคาไดดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 5.4  แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง 
 

จํานวนสินคา (ตอหีบ) 
กอนการปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคา 36,548 
หลังการปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคา 29,238.4 
ดังนั้นลดลงจํานวน (ตอหีบ) 7,309.6 

คิดการลดตนทุนใน
การจัดเก็บได 20% 

มูลคาของสินคา (ราคาตอบาท) 
กอนการปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคา 40,538,191 
หลังการปรับปรุงมีการจัดเก็บสินคา 32,430,553 

 
 
 

สรุป 

ดังนั้นลดลงจํานวน (ตอหีบ) 8,107,638 

คิดการลดตนทุนใน
การจัดเก็บได 20% 

 
 ในกรณีศึกษาไดทําการสุมกลุมสินคาตัวอยางเพื่อนําขอมูลท่ีไดจากระบบ SAP มา
วิเคราะหและนํามาซึ่งการพัฒนาเพื่อลดคาใชจายในการจัดเก็บสินคา โดยคิดจากมูลคาจริงของ
สินคา และการลดการจัดเก็บสินคาท่ีสามารถลดลงไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว หรือเปนจํานวนเงิน
ตามมูลคาของสินคา 8,107,638 บาท หรือเทากับ 7,309 หีบหรือลดได 20% จากจํานวนสินคาท่ีมี
การจัดเก็บท้ังหมดภายในศูนยกระจายสินคา รายละเอียดตามภาพท่ี 5.14 และภาพท่ี 5.15 
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จํานวนสินคา (ตอหีบ)  36,548.00  29,238.40  7,309.60 
เปอรเซ็นต (%) 100% 80% 20%

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (%)

 
ภาพที่ 5.14  แสดงการลดจํานวนของสินคาในการจัดเก็บกอนและหลังปรับปรุง 
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มูลคาของสินคา (ตอบาท)  40,538,191.39  32,430,553.11  8,107,638.28 
เปอรเซ็นต (%) 100% 80% 20%

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (%)

 
ภาพที่ 5.15  แสดงการลดจํานวนมูลคาของสินคาในการจัดเก็บกอนและหลังปรับปรุง 
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บทที่ 6 
ผลการวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จในการนําเอาระบบ ERP เขามาภายในศูนย

กระจายสินคาอุปโภค บริโภค 
 

6.1  ขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ 
 ปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค 
บริโภค เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในทั้งองคกร จึงสงผลกระทบโดยตรง
ตอผูปฏิบัติงานในทุกระดับทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงตองมีหลายประเด็นและหลายสาเหตุท่ีตองสราง
ความเขาใจใหกับพนักงานอยางชัดเจนมากท่ีสุด เพื่อปองกันการตอตานทางดานความคิด เพราะมี
สิ่งท่ีตองยอมรับคือเม่ือพนักงานไดเกิดความเคยชินในการปฏิบัติงานซึ่งไมมีพนักงานคนใดตองการ
เปลี่ยนแปลงหรือไดรับงานที่เพ่ิมเติมขึ้นมา อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการท่ีอาจจะยังคงไมเขาใจ
อยางชัดเจนถึงจุดประสงคที่แนชัดขององคกร รวมไปถึงยังอาจมองไมเห็นภาพของประโยชนท่ี
ตนเองจะไดรับ เม่ือเกิดความไมเขาใจและมคีวามยุงยากในการปฏิบัติเกิดขึ้น จะสงผลตอความ
ตอตานทางดานจิตใจ และไมพรอมท่ีจะเผชิญไปกับองคกร ก็จะไมสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่ไดวางไว 
 ปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค 
บริโภคในการบริหารจัดการใหมทางองคกรไดมีการวางแผนพรอมท้ังเตรียมการ โดยไดนําแนว
ทางการบริหารจัดการมาประยุกตใชในหลายดาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จดังนี ้
 เร่ิมตนดวยการประยุกตขอมูลท้ังหมดขององคกรจากระบบเดิมเปนระบบใหม โดยการ
ประยุกต ขอมูลเปนขั้นตอนท่ีใชเวลานานมากท่ีสุดอยูท่ีประมาณ 4 ป ซึ่งนับวาขั้นตอนนี้เปนลําดับ
ขั้นตอนท่ีสําคัญมากท่ีสุดอีกขั้นตอนหนึ่งก็วาได เนื่องจากขอมูลท้ังหมดท่ีตองจัดเตรียมและเพ่ิมเติม
ขอมูลท่ีจําเปนตองใชกบัระบบใหม ซึ่งระบบเดิมจากไมมีขอมูลดังกลาวในการดําเนินการ ซึ่งขอมูล
นับไดวาเปนสิ่งที่สําคัญท่ีสุดในการดําเนินการ หากทําการปอนฐานขอมูลเขาระบบแลวเกิด
ขอผิดพลาดจะสงผลทําใหขอมูลท่ีจัดสงใหลูกคาเกิดความผิดพลาดได และสุดทายจะสงผลเสียกับ
องคกรท้ังทางดานความนาเชื่อถือและชื่อเสียงขององคกรไดในที่สุด 
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 6.1.1  แจงขาวสารในนโยบายขององคกร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและผลที่จะไดรับหลัง 
การเปลี่ยนแปลงใหกับพนักงานในองคกรทุกฝายรับทราบ เพ่ือปองกันการตอตานและไมปฏิบัติ
ตามหรือไมรับรู 
 6.1.2  จัดทําการอบรม ใหความรู ความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับในการเปลี่ยนแปลงกับ 
พนักงานในทุกสวนงาน 
 6.1.3  จัดใหทดลองปฏิบัติงานจริง ในระบบใหม หากเกดิปญหาหรือขอซักถาม สามารถสอบ 
ถามกับทางท่ีปรึกษาไดในทันทีท่ีเกิดขอสงสัย โดยหากนําขอมูลท่ีตองปฏิบัติมาทดลองใชงานจริง
กับทางระบบจะสงผลทําใหผูปฏิบัติงานจดจําขั้นตอนการใชคําสั่งในระบบไดเปนอยางด ี และเกิด
ความคลองแคลว หากถึงชวงเวลาท่ีตองปฏิบัติงานในการใชระบบจริง 
 6.1.4  เปดตัวหนวยงานสวนกลาง ท่ีคอยตอบขอซักถามทุกคําถามท่ีเกิดขอสงสัยในทุกชองทาง 
เชนทางเมลล, ทางโทรศัพทและทาง Chat 
 6.1.5  จัดทําตารางการทดลองระบบกอนเร่ิมตนการเปลี่ยนแปลง เมื่อทําการทดลองระบบเรียบ 
รอยแลว ทําการเก็บขอมูล ขอผิดพลาดท้ังหมดและทําการแจงใหทางท่ีปรึกษาโปรแกรมรับทราบ
และทําการแกไขหรือเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมใหม 
 6.1.6  วัดผลการดําเนินการวาเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว หากในสวนท่ีไมเปนไปตามแผนท่ี 
วางไวตองทําการเก็บขอมูลทั้งหมดไวอยางละเอียด เพื่อนํามาซี่งการแกไขในอนาคต 
 6.1.7  หากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการจัดการเปนไปตามแผน แจงถึงรางวัลเพ่ือที่จะเปน 
ขวัญกําลังใจ เชน การทองเท่ียวหรือโบนัสท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแรงจูงใจและสรางความกระตือรือรน
ในการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติงาน  
 อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในการประยุกตระบบใหมเพ่ือการปฏิบัติงานนั้น โดยสามารถ
แยกรายละเอียดดังตอไปนี ้
 ขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นมากมายในการประยุกตขอมูลท่ีเกิดจุดผิดพลาดมากมาย เชน ใน
เรื่องของหนวยการขายสินคาซึ่งมีจํานวนที่แตกตางกันมากในแตละตัวสินคา เนื่องจากสินคาท่ีมีอยู
ในคลังสินคามีหลายชนิด หลายประเภทและมีมากกวา 10,000 ตัวสินคา ซึ่งหนวยในการขายสินคา
โดยสวนใหญจะขายเปนหนวยหีบหรือกลอง แตก็มีขอจํากัดท่ีมีในบางตัวสินคาท่ีขายสินคาเปนชิ้น
หรือแพ็ค ดังนั้นเมื่อการวางฐานขอมูลเปนหนวยหีบ ซึ่งเปนหนวยการขายของสินคาสวนใหญเปน
หนวยท่ีเล็กท่ีสุด เมื่อฝายขายเปดบิลมาเพ่ือทําการขายสินคาเปนหนวยชิ้นหรือหนวยแพ็ค ยอมทําให
ตองดําเนินการใหที่ปรึกษาโปรแกรมดําเนินการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมหรือนับวาเปนเร่ืองที่ยุงยาก
และตองใชเวลามากในการเพ่ิมเติม จากตัวอยางปญหาดังกลาวขางตนเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในเรือ่ง
ของการปอนขอมูลในฐานขอมูล, บุคลากรท่ีเปนผู Implement ขอมูลมีความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ 
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รวมถึงการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญในตัวสินคานั้น ๆ บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในตัวสินคาก็มีงานประจําท่ีตองทําในทุกวัน หากตองดําเนินการตรวจสอบฐานขอมูล
สินคาท่ีตนเองเชี่ยวชาญจํานวนหลายรอยตัวสินคา นับวาเปนการเพิ่มงานท่ีหนักและอาจมีการ
ดําเนินการอยางไมถี่ถวน สงผลใหเกิดผลเสียขั้นรุนแรงจนถึงขั้นตองหยุดขายสินคาท่ีเกิดปญหา 
จนกวาจะแกไขฐานขอมูลแลวเสร็จรวมถึงการ Update Stock ใหมทั้งหมด ซึ่งอาจตองใชเวลาใน
การแกไขและเพ่ิมเติมมากกวา 1 สัปดาห โดยบทสรุปของปญหาสงผลใหทางองคกรเสียโอกาส
ทางการขายสินคา นั่นหมายถึงยอดขายมหาศาลที่สูญเสียไปพรอมกับความนาเชื่อถือขององคกร 
 ระบบท่ีใชในการทดสอบกอนการปฏิบัติงานจริง ควรมีการทดสอบในจํานวนคร้ังท่ี
มากกวานี้ โดยทางองคกรจัดใหมีการ Test ครั้งใหญจํานวน 3 คร้ัง กอนการเริ่มตนการปฏิบัติงาน
จริง ซึ่งนับไดวานอยมาก จากที่เปนองคกรขนาดใหญ มีรายละเอียดของฐานขอมูลจํานวนมาก ควร
มีการเร่ิมตนการใชระบบใหมควบคูกับการใชระบบเดิม เม่ือมีปญหาสามารถนําระบบเดิมกลับมา
ใชทดแทนไดทันที หรอืมีการเร่ิมตนทีละแผนกและคอย ๆ เพ่ิมเติมจนครบทุกแผนก ซึ่งระบบเดิม
และระบบใหมควรมีขอมูลท่ี Update ถึงกันตลอดเวลา หรือทุก ๆ 10 นาที เปนตน เม่ือการทดสอบ
กอนการปฏิบัติงานจริงไมมากพอ สงผลใหการเก็บฐานขอมูลในเรื่องของขอผิดพลาดมีการบันทึก
ไวจํานวนไมมากเชนกัน ดังนั้นเม่ือถึงวันท่ีเร่ิมตนจริง หากทุก User เกิดปญหาในเวลาท่ีใกลเคียงกัน
จํานวนของท่ีปรึกษาโปรแกรมท่ีมีความชํานาญมีจํานวนไมเพียงพอ เนื่องจากเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงานหรือเลือกคําสั่งในการใชระบบในทุก ๆ User ท่ีเปนผูปฏิบัติงาน ดังนั้นอาจสรุปไดวา 
ขอมูลไมวาจะเปนฐานขอมูลหรือการเก็บรายละเอียดของปญหาหรือขอบกพรองตาง ๆ นับไดวา
เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก หากมีฐานขอมูลท่ีผิด ไมทราบปญหาของระบบท่ีแทจริง ก็เทากับวาระบบใหม
ไมสามารถดําเนินการควบคูไปพรอม ๆ กับองคกรได 
 บุคคลากรท่ีปรึกษาในระบบโปรแกรมมีความเชี่ยวชาญท่ีไมครบวงจร เชน ท่ีปรึกษาใน
สวนของ MM ก็จะไมมีความเชี่ยวชาญทางดาน WM ซึ่งปญหาหลายอยาง ๆ เปนปญหาที่เกี่ยวของ
กันระหวาง MM กับ WM สงผลใหเกิดชองวางของการใหคําปรึกษา ผลสรุปคือความลาชาในการ
แกไขท่ีหลาย ๆ ครั้งไมสามารถรอไดเปนระยะเวลานาน เนื่องจากดวยลักษณะขององคกรตองทํา
การจายสินคาใหแลวเสร็จวันตอวัน เม่ือเร่ิมตนดวยบิลหนึ่งบิลไมสามารถหยิบจายสินคาไดสาเหตุ
จากการติดระบบ ซึ่งบิลหนึ่งบิลท่ีเริ่มตนนั้นอาจมีมูลคาไมมากนักแตนั่นเปนสัญญาณท่ีนากลัวมาก 
เนื่องจากเปนการเริ่มตนสรางความเคยชินใหกับพนักงานผูปฏิบัติงาน ซึ่งบางคร้ังในบางบิลอาจ
สามารถแกไขปญหาได แตทางผูปฏิบัติงานไมแจงใหทางท่ีปรึกษาโปรแกรมรับทราบเนื่องจาก
เขาใจวาตองใชเวลาในการแกไขปญหาเปนเวลานานจึง Pending บิลที่เกิดปญหากับระบบไว ซึ่ง
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ความจริงอาจเปนปญหาท่ีเล็กนอยและแกไขไดในทันที แตผูปฏิบัติงานเกิดความไมเชื่อม่ันในระบบ
ท่ีเกิดปญหา และตองใชเวลาในการแกไขปญหาเปนระยะเวลานาน 
 
6.2  กระบวนการบริหารการจัดการเปล่ียนแปลง 
 “กระบวนการบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลง Change Management Process เปนกรอบ
แนวคิดแบบหนึ่งท่ีตองทําควบคูไปกับกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการ
ความรู ไดมุงเนนถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกรท่ีจะมีผลกระทบตอความสําเร็จของการจัดการ
ความรู คือกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย องคประกอบ 6 ประการ คือ 
 6.2.1  การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุน 
จากผูบริหาร โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 
 6.2.2  การสื่อสาร เชน กิจกรรมท่ีทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกร จะทําประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น
กันทุกคนแตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 
 6.2.3  กระบวนการและเคร่ืองมือชวยใหการคน เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือขึ้นอยูกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร 
(ขนาดสถานท่ีต้ัง ฯลฯ) ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร 
 6.2.4  การเรียนรู เพ่ือใหทราบความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัด 
การความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การประเมินผลและการ
ปรับปรุง 
 6.2.5  การวัดผลเพ่ือใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนําผล 
ของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น มีการนําผลการวัดมาใชในการ
สื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณา
ดวยวาจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน วัดระบบ (System) วัดท่ีผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนท่ีจะ
ไดรับ (Out Come) 
 6.2.6  การยกยองชมเชยและใหรางวัลเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอท่ีควรนํามาพิจารณาไดแก คนหาความตองการของ
บุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ี
ทําในแตละชวงเวลา” 
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บทที่ 7 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
7.1  สรุปผลการศึกษา 
 ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนย
กระจายสินคาอุปโภค บริโภค โดยทางองคกรไดมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ท่ีเปนเคร่ืองมือหลักในการควบคุมการบริหารจัดการและประมวลผลการดําเนินการท้ังหมด จาก
ระบบ Warehouse Management System หรือระบบ WMS มาเปนระบบ System Application 
Products หรือระบบ SAP ซึ่งมีจุดประสงคหลักในการเปลี่ยนแปลงโดยการนําระบบ ERP เขามาใน
ครั้งนี้คือ การลดคาใชจายทั้งองคกร และการทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหไดอยางคุมคามากท่ีสุด เพ่ือ
การดําเนินการขององคกรท่ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ในกรณศีึกษาไดทําการสุมกลุมสินคาตัวอยางเพื่อนําขอมูลท่ีไดจากระบบ SAP มา
วิเคราะหและนํามาซึ่งการพัฒนาเพื่อลดคาใชจายในการจัดเก็บสินคา โดยคิดจากมูลคาจริงของ
สินคา และการลดการจัดเก็บสินคาท่ีสามารถลดลงไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว หรือเปนจํานวนเงิน
ตามมูลคาของสินคา 8,107,638 บาท หรือเทากับ 7,309 หีบหรือลดได 20% จากจํานวนสินคาท่ีมี
การจัดเก็บ  
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จํานวนสินคา (ตอหีบ)  36,548.00  29,238.40  7,309.60 
เปอรเซ็นต (%) 100% 80% 20%

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (%)

 
 
ภาพที่ 7.1  แสดงการลดจํานวนของสินคาในการจัดเก็บกอนและหลังปรับปรุง 
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มูลคาของสินคา (ตอบาท)  40,538,191.39  32,430,553.11  8,107,638.28 
เปอรเซ็นต (%) 100% 80% 20%

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (%)

 
ภาพที่ 7.2  แสดงการลดจํานวนมูลคาของสินคาในการจัดเก็บกอนและหลังปรับปรุง 
 
7.2  ปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคา  
 ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคา 
ซึ่งมีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ดังภาพที่ 7.3 
 

ภาพที่ 7.3  แผนภูมิกางปลาแสดงปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใช 
 
รายละเอียดของปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคา 
 7.2.1  การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือปอนเขาสูระบบ ตองมีความละเอียดและถูกตอง 
 7.2.2  แจงขาวสารในนโยบายขององคกร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและผลที่จะไดรับ 
 7.2.3  จัดทําการอบรม ใหความรู ความเขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับในการเปลี่ยนแปลง 

มอบรางวัล
วัดผลการดําเนินการ

ปอนขอมูลที่ถูกตอง
แจงขาวสารในองคกร

จัดอบรมใหความรู
ไดทดลองปฏิบัติงานจริง

หนวยงานตอบขอซักถามเก็บขอมูลขอผิดพลาด

ความสําเร็จของ ERP
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 7.2.4  จัดใหทดลองปฏิบัติงานจริง ในระบบใหม หากเกิดปญหาหรือขอซักถาม สามารถสอบ 
ถามกับทางท่ีปรึกษาไดในทันทีท่ีเกิดขอสงสัย 
 7.2.5  เปดตัวหนวยงานสวนกลาง ท่ีคอยตอบขอซักถามทุกคําถามท่ีเกิดขอสงสัยในทุกชองทาง 
 7.2.6  จัดทําตารางการทดลองระบบกอนเร่ิมตนการเปลี่ยนแปลงเก็บขอมูลขอผิดพลาดท้ังหมด 
 7.2.7  วัดผลการดําเนินการวาเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว 
 7.2.8  หากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการจัดการเปนไปตามแผน แจงถึงรางวัลเพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจ 
 จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถนําปจจัยขางตนทั้ง 8 ประการมาใชในการวางแผน
และบริหารจัดการ ในสวนของการนําเอาระบบ ERP เขามาใชภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค 
บริโภค เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีทางองคกรไดวางไว คือ การลดคาใชจายภายในองคกรท่ีเกิน
ความจําเปนลง ไดมากกวา 20% ตามขอบเขตในการศึกษาท่ีกําหนดไว  
 
7.3  ขอเสนอแนะ 
 ในกรณีท่ีมีนโยบายพรอมท้ังมีปจจัยอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาและกาวไปขางหนาในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการคร้ังสําคัญครั้งนี้ 
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการปฏิบัติในทุกสวนงาน กับพนักงานทุกทาน ดังนั้นจึง
นับไดวาพนักงานนับ 10,000 คนที่ตองรวมมือ รวมใจกัน เพื่อกาวไปขางหนาสูเปาหมายที่องคกร
ต้ังไวพรอมกันอยางม่ันคงและถูกตอง  
 ดังนั้นการวางแผนนับไดวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญมากที่สุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการโดยการนําเอาระบบ ERP เขามาใชภายในองคกร เพ่ือใหทัดเทียมคูแขงและ
สอดคลองกับคูคาทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยการวางแผนนั้นจะตองดําเนินการวางแผนในทุก
สวนงาน ซึ่งตองเริ่มตนตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งหมด และนํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบวาตองมีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีดีที่สุด รวมไปถึงการเก็บขอมูลท้ังหมด ตั้งแต
การวางแผน ผลของการเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนวาเปนไปตามท่ีไดวางแผนไวหรือไม และ
ปญหาตาง ๆ ท้ังหมดท้ังท่ีเกิดขึ้นจากระบบท่ีเปลี่ยนแปลงใหม และปญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในทุกสาเหตุของปญหาและทุกหนวยงานภายในองคกร 
 จึงนับไดวาขอมูลเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีจะนําไปซึ่งการวิเคราะหและแกไขพรอมท้ัง
พัฒนาเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไว ดังนั้นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล
ท้ังหมดของการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการคร้ังนี้ จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุดเพื่อการตอยอด
ตอไป 
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