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บทคัดยอ 
  
 การนําระบบ ERP มาใชเชื่อมโยงกิจกรรมในองคกร และการไหลเวียนของขอมูลผาน
ระบบสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหผูบริหารมีเคร่ืองมือในการติดตาม และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนโยบายการบริหาร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของ
องคกรซ่ึงมีเปาหมายคือ การลดขั้นตอนการดําเนินการที่ไมมีประสิทธิภาพ ลดเวลาดําเนินการ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสงมอบ ระบบ EPR เปนการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการ ภายในองคกร ทั้ง
ระหวางแผนก และในแผนก ภายนอกองคกร ทั้งลูกคา และผูจัดหาวัตถุดิบ สงผลใหเกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนของขอมูลในระบบ ERP เปนลูกโซไป  ในการวิจัยน้ีเปนการศึกษาการ
ไหลของขอมูลระหวางบริษัทกรณีศึกษากับโรงงานรับจางผลิต โดยทําการวิเคราะหกระบวนการรับ
สินคาสําเร็จรูปในระบบการบริหารพัสดุและสินคาคงคลัง (MM) และกระบวนการจําหนายจําหนาย
สินคาสําเร็จในระบบงานขายและจัดสง (SD) ในระบบ SAP โดยทําการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหเปนระบบอัตโนมัติ เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน และเวลาการทํางาน 
  เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกอนการปรับปรุง (AS IS process) กับกระบวนการ
ทํางานหลังการปรับปรุง (TO BE Process) ผลการดําเนินงานคือ ขั้นตอนการรับสินคาสําเร็จรูป
ลดลง 62% และขั้นตอนการขายและจัดสงสินคาสําเร็จรูปลดลง 62% นอกจากนั้นเวลาเฉลี่ยใน
กระบวนการรับสินคาสําเร็จรูปลดลง 94% กระบวนการขายและจัดสงสินคาสําเร็จรูปลดลง 95%  
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ABSTRACT 
  
 Enterprise Resource Planning (ERP) System implementation is implemented to 
improve the information flow. The ERP system is used as Decision Support System (DSS) for 
managers to improve business process flow. The objective of ERP system implementation is to 
reduce inefficient business processes, decrease the processing time, and increase on-time delivery 
KPIs. The ERP system is used to transfer information efficiently for internally integrated logistics 
and externally integrated logistics development. The information flow between the case study and 
the Contracted Manufacturing is studied in this research. Materials Management (MM) and Sales 
and Distribution (SD) modules of SAP are analyzed. Automated goods receipt and automated 
goods issue processes are developed to reduce both operational processes and processing time. 
 According to the implementation of automated goods receipt and automated goods 
issue of SAP modules, finished goods receipt processes decrease by 62% and goods issue 
processes decrease by 62%. In addition, goods receipt and goods issue processing times decrease 
by 94% and 95%, respectively.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสิ่งแวดลอม เหลาน้ีเปนสถานการณสงผลใหผูประกอบการอุตสาหกรรมจําเปนตองเรง
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดานซัพพลายเชนและดานโลจิสติกส เพ่ือการบริหารขอมูลในการ
ดําเนินการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงมีความสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน ดังน้ันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลแบบอิเลกทรอนิกส เชนใชระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ่ือการ
เก็บขอมูลไวเพียงแหงเดียว และใชขอมูลเดียวกันทั้งองคกร เปนการเขาถึงขอมูลไดงาย สามารถ
ทราบสถานการณของแตละกระบวนการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในวางแผนดําเนินการ การ
วิเคราะห การตัดสินใจ การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา  
 การบริหารอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการดานซัพพลายเชนและดาน 
โลจิสติกส คือการจัดการตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวน อาทิเชน การรับคําสั่งซ้ือ การวางแผนการผลิต 
การสั่งซ้ือและการรับวัตถุดิบ การผลิต การจับเก็บสินคา การจัดจําหนาย กระบวนการเหลาน้ีควรมี
คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง สงผลใหเกิดความพึงพอใจทั้งภายในคือพนักงาน และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งเปนความพึงพอใจภายนอกได  
 นอกจากพัฒนาศักยภาพโดยอาศัยการทํางานแบบเครือขายเช่ือมโยงทุกสวน ทั้งภายใน
องคกร Intranet และภายนอกองคกร Internet เปนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิเลกทรอนิกส 
Electronic commerce เปนการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล หรือทํางานรวมกันมีลักษณะเปน  
e-Business การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ ERP ท่ีมีการออกแบบเพื่อตอบสนองนโยบาย
และวัตถุประสงคในระยะเวลาหนึ่ง ควรมีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 
เพ่ือสรางโอกาสในการแขงขันในระดับที่สูงกวาเดิม โดยการกําหนดตัวช้ีวัดประเมินประสิทธิผล
อยางชัดเจน เชนการลดชวงเวลาการดําเนินการ การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสงมอบสินคาสําเร็จรูปใหลูกคาตามกําหนดเวลา ครบตามจํานวน และมีคุณภาพตามความ
ตองการของลูกคา เปนตน ดังน้ันการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการ 
ศึกษาเพ่ือวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP ในปจจุบัน (AS IS Process analysis) เพ่ือ
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การวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจหลังการปรับปรุง (TO BE Process analysis) สงผลใหเกิดการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการนําระบบ ERP มาใชในองคกรสงผลอยางเปนลูกโซตอไป 
 กรณีศึกษาเปนธุรกิจการจางผลิตสินคา  ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงในดานการออกแบบผลิตภัณฑใหมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในขณะที่ตองควบคุมตนทุนการผลิต และการสงมอบสินคาสินคาให
ทันเวลาตามความตองการ ในระยะสิบปที่ผานมามีการยายฐานการผลิต จากประเทศทั้งในแถบ
ยุโรปและอเมริกา โดยวิธีการจางผลิตประเทศในแถบเอเซีย เพ่ือการลดตนทุนการผลิตดวยคาจาง
แรงงานที่ตํ่าลง โดยยังคงดําเนินการกิจการการขาย และการออกแบบในประเทศยุโรปหรืออเมริกา 
ดังน้ันการใชระบบ ERP จึงมีการออกแบบกระบวนการธุรกิจเพ่ือเช่ือมโยงขอมูลระบบการรับคํา
ส่ังซ้ือ การวางแผนการผลิต การสั่งซ้ือและการรับวัตถุดิบ การผลิต การจับเก็บสินคา และการ 
จัดจําหนาย ซ่ึงเปนกระบวนการที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในระยะเวลานั้น แตเมื่อธุรกิจดําเนิน
ไดระยะเวลาหนึ่ง ควรมีการปรับปรุงการดําเนินการเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ันการศึกษา
วิเคราะหขั้นตอนการทํางานในปจจุบัน เพ่ือหาวิธีการหรือแนวทางการดําเนินใหม โดยการปรับปรุง
ข้ันตอนการทํางานของขอมูลในระบบ SAP เฉพาะสวนการบริหารพัสดุ และสินคาคงคลัง (Material 
Management) ระบบงานขายและจัดสง (Sale and Distribution) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน ใหมี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญตอการแขงขัน เพ่ือไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และรวดเร็วย่ิงขึ้น เพ่ือ
รองรับการขยายกิจการขององคกร และการใชระบบ ERP อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการโซอุปทานธุรกิจการจางผลิตสินคา ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารพัสดุ และสินคาคงคลัง (Materials Management) ระบบงานขาย
และจัดสง (Sales and Distribution) ในระบบ SAP 
 3. เพ่ือทําวิเคราะหการกระบวนการทํางานทางธุรกิจและนําเสนอแนวทางการปรับปรุงใน
ระบบบริหารพัสดุ และสินคาคงคลัง (Materials Management) ระบบงานขายและจัดสง (Sales and 
Distribution) ในระบบ SAP ของโซอุปทาน ในธุรกิจการจางผลิตสินคา ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
 ศึกษาระบบ SAP โดยวิเคราหกระบวนการดําเนินงานทางดานการบริหารวัสดุและ
คลังสินคา เปนการศึกษาเฉพาะระบบการจัดซ้ือ (Purchasing System) สินคาสําเร็จรูป (Finished 
goods) การรับเขา (Good receipt) การสงออกเพื่อขาย (Good Issue) เปนการศึกษาเฉพาะธุรกิจการ
จางผลิตสินคา ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 
1.4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาปญหาในองคกร รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขั้นตอนการทํางานในระบบจัดซื้อ 
(Purchasing System) สินคาสําเร็จรูป (Finished goods) การรับเขา (Good receipt) การสงออกเพ่ือ
ขาย (Good Issue) 
 2. สํารวจงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 3. ศึกษา ERP (Enterprise Resource Planning) และโปรแกรม SAP  
 4. วิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา และวิธีการเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา 
 5. รวบรวมนําผลการดําเนินการมาเรียบเรียงใหเปนขั้นตอน และวิธีการที่เปนระบบ โดยเสนอ
ตัวอยางการปฏิบัติงานเพ่ือแกไปปญหาที่เกิดขึ้น 
 6. สรุปผลการดําเนินการศึกษาวิจัยพรอมขอเสนอแนะ 
 7. จัดทํารูปเลมงานการศึกษาวิจัย 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เพ่ือทราบถึงกระบวนการทางธุรกิจของการจัดการโซอุปทาน และเปนแนวทางขั้นตอน
การปฎิบัติงานในระบบการจัดซ้ือ (Purchasing System) สินคาสําเร็จรูป (Finished goods) การ 
รับเขา (Good receipt) การสงออกเพื่อขาย (Good Issue) ในธุรกิจการจางผลิต เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการลดขั้นตอนการดําเนินงานโดยการปรับปรุงใหขอมูลมีการบันทึกไดทันเวลา มีความถูกตอง 
แมนยํา เพ่ิมโอกาสในการแขงขัน รองรับโอกาศการขยายกิจการ และสรางความพึ่งพอใจกับลูกคา
ภายในและภายนอก 
 
1.6 รายละเอียดของปญหา 
 เพ่ือศึกษาหากลยุทธในการดําเนินการ จึงทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนโอกาส และ
อุปสรรค สภาพภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) มาชวยในกระบวนการศึกษาดังน้ี 
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 จุดแข็ง Strengths มีดังน้ี 
 1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา และมีความ
ยืดยุนปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคา ทําใหสัดสวนการจําหนายสูง จึงมีชองทางระบาย
สินคาไดดี  
 2) กําไรตอหนวยมาก ฐานการผลิตในเอเชียมีตนทุนแรงงานต่ํา จําหนายไดในราคาสูง 
เน่ืองจากเปนการออกแบบผลิตภัณฑโดยอาศัยความรูเฉพาะดาน 
 3) การสนับสนุนใหพัฒนาบุคลากรในพื้นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากขึ้น 
โดยเฉพาะการศึกษาแนวทางการลดตนทุนการผลิตอยางตอเน่ือง 
 จุดออน Weaknesses มีดังน้ี  
 1) การขยายกิจการจากการควบรวมบริษัท ขาดการวางระบบการบริหารธุรกิจให
เหมาะสมกับการความหลากหลายในเงื่อนไขการดําเนินธุรกิจของแตละประเทศ 
 2) โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของบางหนวยงานมีความซ้ําซอน และ
กระบวนการบางอยางมีความสลับซับซอนเกินไป ทําใหใชเวลาดําเนินการมาก 
 3) ขาดการปรับปรุง พัฒนาการระบบ ERP โดยเฉพาะอยางยิ่งจัดการขอมูลดานระบบ
การจัดซ้ือ (Purchasing System) การรับเขา (Good receipt) การสงออกเพื่อขาย (Good Issue) อยาง
ทันเวลาและถูกตอง 
 โอกาส Opportunities มีดังน้ี 
 1) ผูบริโภคมีความตองการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
ความตองการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทําใหมีคําสั่งซ้ือในปริมาณมาก ตลาดมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง 
 2) มีการสนับสนุนและดึงดูดใหบริษัทตางชาติเขามาจางผลิตในเมืองไทยมากขึ้น เชน
การใหสิทธิประโยชนของ BOI อาทิ การยกเวนภาษีนิติบุคคล การจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนในเขต
สงออกพิเศษ การยกเวนภาษีเครื่องจักร ฯลฯ  
 3) การลดตนทุนการผลิต โดยการพัฒนาเครื่องมือที่มีอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเปนการ
รองรับการขยายกิจการในอนาคตโดยไมจําเปนตองเพ่ิมจํานวนพนักงานตามปริมาณงาน 
 อุปสรรค Threats มีดังน้ี 
 1) ตนทุนแรงงานที่ถูกกวาจากประเทศอื่น เชน จีน มาเลเซีย เวียดนาม 
 2) การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ ทําใหมีการแขงขันในราคาขายที่ต่ํากวา 
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 3) ขาดสถาบันที่สนับสนุนดานการทดสอบ ผูผลิตชิ้นสวน และบริการดานการซอม
บํารุงท่ีมีคุณภาพในประเทศ เน่ืองการกระจุกตัวของเทคโนโลยีในอยูกลุมนักลงทุนขามชาติ และไม
มีการถายทอดเทคโนโลยี 
 4) ความรู ความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในระบบ ERP โดยเฉพาะพื้นฐานของ SAP 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพัฒนาการใชงานใหเหมาะสม 
 จากการศึกษาขอมูลยอดการขายของบริษัทกรณีศึกษาในระยะหกป หากไมคํานึงถึง
ผลกระทบจากเหตุการณกรณีภัยภิบัติในชวงปลายป 2554 พบวาแนวโนมการเติบโตของธุรกิจการ
จางผลิตสินคา ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีอยางตอเน่ือง 

 
 

 
ภาพที่ 1.1  มูลคายอดขายสินคา ตนทุนการผลิต และผลกําไรในระยะ 6 ป 

 
 การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วสงผลใหชั่วโมงการทํางานทั้งคาแรงทางตรง (Direct 
Labor) และคาแรงทางออม (Indirect Labor) เพ่ิมข้ึนตามลําดับ การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อ
หาแนวทางการปรับปรุง โดยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานในระบบ SAP ใหสามารถใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทํางานในปจจุบัน และโอกาสของปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
แนวคิดในการนําวิธีการทํางานโดยอาศัยการสงขอมูลแบบอัตโนมัติ เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ระบบ ERP ลดการใชแรงงานเพื่อปอนขอมูล ลดชั่วโมงการทํางานของแรงงานทางออม ลดขั้นตอน
และเวลาที่ใชเพ่ือการแกไข สงผลใหขอมูลมีความถูกตองแมนยํา รวดเร็ว สงผลใหลดตนทุนทาง 
โลจิสติกส เพ่ิมความพึ่งพอใจตอลูกคาภายในและภายนอก เปนการกระตุนการทํางานทั้งระบบ 
โซอุปทาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุจึงทําการรวบรวมขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแตการรับคําสั่งซ้ือ 
(Ordering) การจัดซ้ือ (Purchasing System) สินคาสําเร็จรูป (Finished goods) การรับเขา (Good 
receipt) และการสงออกเพ่ือขาย (Good Issue) ซ่ึงมีขั้นตอนหลักดังน้ี 
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 ขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคาสําเร็จรูป 
 1) ฝายขายของบริษัทวาจางผลิตทําการวิเคราะหความตองการลวงหนาตามหลักสถิติ 
จากขอมูลลูกคา ขอมูลในอดีต แนวโนมทางการตลาด สวนแบงการตลาด และโอกาสการขายจาก
การออกแบบผลิตภัณฑ 
 2) หนวยธุรกิจ (Business unit) แตละลูกคา ศึกษาแนวทางเทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะห
ความเปนไปไดของความตองการ อาจทําการแกไขความตองการลวงหนา 
 3) พนักงานวางแผนความตองการของบริษัทวาจางผลิต รวบรวบขอมูลจากหนวย
ธุรกิจ (Business unit) และฝายขาย เพ่ือทําการบันทึกในระบบความตองการลวงหนาในระบบ ERP 
 4) พนักงานบริการลูกคา ของบริษัทวาจางผลิต รับคําสั่งซ้ือและบันทึกในระบบ ERP 
 5) จากเอกสารใบขอซื้อ ในระบบ ERP  พนักงานวางแผนการผลิต ของบริษัทิวาจาง
ผลิต สรางใบสั่งซ้ือ และสงใหโรงงานรับจางผลิต 
 6) พนักงานวางแผนการผลิต ของโรงงานรับจางผลิต แจงกําหนดสงสินคาสําเร็จรูป 
 7) พนักงานวางแผนการผลิต ของบริษัทวาจางผลิต ทําการบันทึกกําหนดการสงผลิต
สินคาสําเร็จรูปในระบบ ERP 
 8) พนักงานบริการลูกคาของบริษัทวาจางผลิต ยืนยันกําหนดการขายใหแกลูกคา 
 9) เม่ือสินคาผลิตเสร็จตามกําหนดการ พนักงานวางแผนการผลิต ของโรงงานรับจาง
ผลิต ออกเอกสารการจําหนาย สงให พนักงานคลังสินคา ของบริษัทิวาจางผลิต 
 10)  พนักงานคลังสินคา ของบริษัทวาจางผลิต ตรวจสอบเอกสารการจําหนายของ
โรงงานรับจางผลิต ทําการบันทึกรับสินคาสําเร็จรูป ในระบบ ERP  
 11) พนักงานคลังสินคา ของบริษัทวาจางผลิต ยืนยันการรับสินคาสําเร็จรูป กับ
พนักงานวางแผนการผลิต ของโรงงานรับจางผลิต 
 หลังจากนั้นเมื่อถึงกําหนดการสงสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคา ขั้นตอนการขายจนถึง
กระบวนการสงมอบลูกคามีขั้นตอนหลักดังน้ี 
 1) พนักงานบริการลูกคา ของบริษัทวาจางผลิต ตรวจสอบกําหนดการขายเปรียบเทียบ
กับสถานะคลังสินคาในระบบ ERP 
 2) พนักงานบริการลูกคาของบริษัทวาจางผลิต ออกเอกสารการเลือกหยิบสินคา (Order 
Picking) ในระบบ ERP 
 3) พนักงานคลังสินคา ของบริษัทวาจางผลิต สงเอกสารการเลือกหยิบสินคา (Order 
Picking)ไปยังคลังสินคา ของโรงงานรับจางผลิต 
 4) พนักงานคลังสินคา ของโรงงานรับจางผลิต คนหา ตรวจสอบ ทําการบรรจุเพ่ือการ
สงออก และเคล่ือนยายสินคาไปยังสถานที่จัดเตรียม 
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 5) พนักงานคลังสินคา ของโรงงานรับจางผลิต สงเอกสารการเลือกหยิบสินคา (Order 
Picking) ไปยังพนักงานสงออกของบริษัทิวาจางผลิต 
 6) พนักงานคลังสินคาของบริษัทวาจางผลิต พิมพใบแจงหน้ีเพ่ือการสงออก (Proforma 
Invoice) และในรายการบรรจุหีบหอ (Packing list) สงใหตัวแทนการสงสินคา 
 7) ตัวแทนของ บริษัทวาจางผลิต ดําเนินการพิธีการทางศุลกากร  
 8) พนักงานสงออก ของบริษัทวาจางผลิต ระบุหมายเลขสงสินคา ในระบบ ERP  
 9) พนักงานสงออก ของบริษัทวาจางผลิต บันทึกการขาย ในระบบ ERP 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการใชระบบ ERP โดยทําการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือหาคาเฉลี่ยเวลาในการทํางานเปนระยะเวลา 4 สัปดาห พบวากระบวนการทํารับสินคา
สําเร็จรูปใชเวลาเฉลี่ยท้ังส้ิน 394 วินาที โดยขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของการเกิด
ขอผิดพลาดใชเวลาเฉล่ีย 180 วินาที ในขณะที่การแกไขใหถูกตองใชเวลาเฉลี่ย 120 วินาที แตงาน
เหลาน้ีเปนงานรองที่สนับสนุนงานหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดพบวาโอกาสที่เกิดข้ึนมีเพียง 
5% ดังน้ันเพ่ือพิจารณาเงื่อนไขโอกาสที่เกิดขึ้นพบวา ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลกอนปอนลงใน
ระบบ SAP ซ่ึงตองทําทุกครั้งโอกาสที่เกิดขึ้น 100% ใชเวลา 60 วินาที คิดเปน 53% ของเวลา
ท้ังหมด ดังน้ันขั้นตอนที่ใชเวลาสูงที่สุดคือขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลกอนปอนลงในระบบ SAP 
ซ่ึงเปนข้ันตอนการตรวจเอกสารการจําหนายของโรงงานรับจางผลิต  กอนการบันทึกลงในระบบ
คลังสินคา โดยพนักงานคลังสินคาของบริษัทวาจางผลิต สวนในกระบวนการขาย พบวากระบวน 
การพิมพใบแจงหน้ีเพ่ือการสงออก (Proforma Invoice) และในรายการบรรจุหีบหอ (Packing list) 
ใชเวลาเฉลี่ยทั้งส้ิน 60 วินาที คิดเปน 53% ของเวลาทํางานทั้งหมด  
 เพ่ือปองกันการบันทึกขอมูลผิดพลาด ซ่ึงเปนสาเหตุขอมูลของคลังสินคาคลาดเคลื่อน 
สงผลตอความลาชาในการจัดสงสินคา กระทบตอความพ่ึงพอใจของลูกคาทั้งภายในและภายนอก
จึงใชเวลามากในการตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลในแตละขั้นตอน และแกไขขอผิดพลาดของการ
บันทึกขอมูลหากเกิดขึ้น  
 ดังน้ันการศึกษารายละเอียดข้ันตอนการปฎิบัติงานในปจจุบัน (AS IS Process analysis)  
เพ่ือหาแนวทางการใชระบบ SAP ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหเปนระบบอัตโนมัติ เพ่ือลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนการทํางาน และลดเวลาในการทํางาน 
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางถูกตองแมนยํา ทันเวลา ตอบสนองความตองการ สรางความพึง
พอใจ ของลูกคาทั้งภายในและภายนอก ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมศักยภาพการดําเนินการในกระบวน
โซอุปทาน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ในการวิจัยเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบการบริหารพัสดุ และ
สินคาคลัง (Material Management) ระบบงานขายและจัดสง (Sale and Distribution) โดยใช SAP 
(Systems Applications and Products) กรณีศึกษาธุรกิจการจางผลิตสินคา ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนการศึกษาวิธีการปฎิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ในบทนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ เพ่ืออางอิงและประยุกตใชดังน้ี 
  2.1.1 ระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 
  2.1.2 การวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)  
  2.1.3 ระบบ SAP (Systems Applications and Products) 
  2.1.4 ระบบการจางผลิต (Outsource Contracted Manufacturing OEM) 
  2.1.5 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 
 
 2.1.1 ระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) 
  2.1.1.1  ระบบโลจิสติกส จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี โลจิสติกส หรือลอจิสติกส 
(logistics) เปนระบบการจัดการการสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอยางอื่นจากจุดตนทางไปยังจุด
บริโภคตามความตองการของลูกคา โลจิสติกสเก่ียวของกับการผสมผสานของ ขอมูล การขนสง 
การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ โลจิสติกสเปนชองทางหนึ่งของหวง 
โซอุปทานที่เพ่ิมมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่ ที่มาของคําวา โลจิสติกส 
(logistics) มาจากภาษาฝรั่งเศสคําวา logistique ที่มีรากศัพทคําวา โลเชร (loger) ที่หมายถึงการเก็บ 
โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการขนสงสินคาทางการทหาร ในการสงกําลังบํารุง ทั้งเสบียง อาวุธ กําลังพล 
เพ่ือสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคล่ือนยาย จัดเก็บ จากอีกที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง อาจมี
การจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เชนเอกสาร สินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ 
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 แนวคิดโลจิสติกส มีศาสตรแขนงตางๆ ที่เก่ียวของอยู 3 ศาสตร โดยจะมีมุมมองที่ตางๆ 
กัน ดังน้ี 
 1) วิศวกรรมศาสตร ซ่ึงในสวนวิศวกรรมศาสตรน้ีจะมีสาขาที่เก่ียวของคือ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ (Inustrial Engineering) และสาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) โดย
สาขานี้จะคํานึงถึงกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาเปนหลัก เพ่ือใหการขนสงสินคาน้ัน มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใชทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนเชื้อเพลิง หรือ เวลาในการขนสงใหนอยที่สุด  
 2) บริหารธุรกิจ ซ่ึงสาขานี้จะมองในเรื่องของการขนสงระหวางประเทศโดยจะ
พิจารณาภาษีกฎหมาย คาระวาง นโยบายหรือยุทธศาสตรทางดานโลจิสติกสของแตละประเทศ และ 
การคาระหวางประเทศเพื่อนํามาประกอบ การวางแผนการขนสงสินคาไปยังประเทศตางๆ  
 3) การจัดการสารสนเทศ ซ่ึงจะศึกษาในสวนของ software และ hardware นํามาควบ
รวมกันเปน solution หรือบริการ ที่จะชวยใหการดําเนินกิจกรรมทาง โลจิสติกสมีความคลองตัว
มากขึ้น 
 คํานิยาม 
 1) พจนานุกรมของเว็บสเตอร (Webster) ไดใหความหมายไวดังน้ี “สาขาวิทยาการและ
การปฏิบัติการทางการทหารที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดหา การจัดสง การบํารุงรักษาอุปกรณ และ
การรักษาพยาบาลบุคลากร พรอมทั้งการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตางๆ ให 
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่สัมพันธกันดวย” 
 2) ในธุรกิจ นิยมใชคําน้ีกันต้ังแตชวงสงครามอาว (Gulf War) เม่ือป ค.ศ. 1991 
โดยเฉพาะตั้งแตที่มีการตีพิมพคําใหสัมภาษณของ William Pagonis นายพลผูรับผิดชอบดาน 
ลอจิสติกสในสงครามครั้งน้ันในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 1992 สภาการจัดการโลจิสติกส (Council 
of Logistics Management : CLM) ไดใหคําจํากัดความของคําวาโลจิสติกสสําหรับในธุรกิจซ่ึงใชกัน
โดยทั่วไป ไวดังน้ี “โลจิสติกส คือ สวนหน่ึงของกระบวนการโซอุปทานซึ่งจะวางแผน ดําเนินการ 
และควบคุมการไหลไปขางหนาและการไหลยอนกลับและการจัดเก็บสินคา การบริการ และ
สารสนเทศที่เก่ียวของกันระหวางจุดกําเนิดและจุดบริโภคอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา” 
 3) William Pagonis ใหคําจํากัดความไววาเปน “การบูรณาการการขนสง การจัดหา 
การจัดเก็บในคลังสินคาการบํารุงรักษา การจัดซ้ือจัดหา การทําสัญญาและการทํางานแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ไวในหนาที่เดียวซ่ึงทําใหม่ันใจไดวาจะไมมีการใหความสําคัญกับประเด็นปลีกยอย
มากกวาเปาหมายรวม (Suboptimization) ไมวาในสวนใด เพ่ือชวยใหสามารถบรรลุเปาหมาย
โดยรวมหรือกลยุทธ วัตถุประสงค หรือพันธกิจที่เฉพาะเจาะจงได” 
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 4) Martin Van Creveld ไดใหคําจํากัดความของคําวา “โลจิสติกส” ซ่ึงเปนคําศัพทของ
ทางทหารนั้นวาเปน “ศิลปะแหงการเคลื่อนยายกองทัพและการจัดสงยุทโธปกรณและเสบียงอาหาร
ใหแกกองทัพ” 
 5) คํานิยามจาก Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) “การ
จัดการโลจิสติกส เปนสวนหนึ่งของการจัดการโซอุปทานซึ่งวางแผน นําไปปฏิบตัิ และควบคุมการ
ไหลทั้งไปและกลับอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินคา บริการและสารสนเทศที่
เก่ียวของ ในระหวางจุดเร่ิมตนและจุดที่มีการบริโภค เพ่ือท่ีจะใหไดตรงตามความตองการของ
ลูกคา” 
 กิจกรรมที่สําคัญของโลจิสติกส 
 1) Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือสงสินคา และการ
บริการลูกคา 
 2) Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑเพ่ือมาใชบรรจุสินคา 
 3) Material handling คือ การขนถายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินคา 
 4) Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนสง
สินคาระหวางสถานที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
 5) Warehouse management (Layout locations control technology/equipment facility) 
คือ การจัดการคลังสินคา ไมวาจะเปนการวางผังสินคา หรือสถานที่ ที่จะต้ังคลังสินคา 
 6) Inventory control systems (Qty)/material management คือ  ระบบในการบริหาร
สินคาคงคลัง เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7) Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผูผลิตวัตถุดิบให
เรา (Supplier) เพ่ือใหได วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการในเวลาที่เหมาะสม 
 8) Distribution center/distribution hub คือ การกําหนดแหลงที่ตั้งในการกระจายสินคา 
เพ่ือใหเกิดการกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง 
 9) Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต 
  
 การวัดประสิทธิภาพที่เกิดจากการดําเนินการในกิจกรรมโลจิสติกส 
 1) ตนทุนที่ใชในกิจกรรมโลจิสติกส 
 2) การตอบสนองอยางรวดเร็วไมวาจะเปน อัตราการหมุนเวียนสินคา รอบเวลาในการ
จัดสงสินคา  
 3) ความพึงพอใจของลูกคา 
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 ความหมายของระบบโลจิกสติกส ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกลาวไวคือ การจัดการ การเคลื่อนยายของสินคาและบริการ ขอมูลการเงินระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค โดยตองมีการวงแผนปฎิบัติ และการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยโลจิสติกต
จะตองมีความเชื่อมโยงกับโครงสรางพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการคมนาคมขนสง ไมวาจะเปนทาง
รถไฟ ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการขนสงทางทอ รัฐบาลจะตองมีการสรางพ้ืนฐาน
สนับสนุนระบบโลจิสติกสใหมีกฎระเบียบ มีองคกรบริหาร 
 โดยรวมอาจกลาวไดวา โลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของกระบวนการโซอุปทาน เพ่ือใชใน
การบริหารกระบวนการไหล (Flow) ของสินคา หรือวัตถุจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดที่มีการใชสินคา
หรือวัตถุดิบน้ัน 
  2.1.1.2  การจัดการโซอุปทาน (Supply chain Management) 
   โซอุปทาน (Supply chain) คือโครงขายขององคกรที่เก่ียวของกัน โดยมีการเชื่อมตอ
กระบวนการที่แตกตางกัน ซ่ึงใหผลลัพธในรูปของผลิตภัณฑและการบริการที่สงไปยังผูบริโภคซึ่ง
เปนลําดับสุดทาย การจัดการโซอุปทาน (Supply chain Management) เปนการประสาน งานของ
กิจกรรมตางๆ ระหวางฝายจําหนายกับผูผลิต และผูผลิตกับลูกคา เพ่ือที่จะนําสินคาและบริการ ไป
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหทันเวลา และเชื่อถือได การจัดการโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพ
จะทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน อีกทั้งยังกอใหเกิดความสมดุลระหวางความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคาและตนทุนที่ต่ําที่สุดได 
   การจัดการโซอุปทาน ประกอบไปดวยขั้นตอนทุกๆ ขั้นตอนที่เก่ียวของทั้งทาง ตรงและ
ทางออมที่มีตอการตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ือเพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑและตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคา ซ่ึงไมเพียงแตอยูในสวนผลิตและผูจัดสงวัตถุดิบเทาน้ัน โดยที่การ
จัดการโซอุปทาน ประกอบไปดวยสวนตางๆ คือการจัดซ้ือจัดหา (Purchase) การจัดการสินคาคง
คลัง (Inventory management) การผลิต (Manufacturing) และการกระจายสินคา (Distribution) ส่ิงที่
เปนตัวเชื่อมตอองคประกอบตางๆ ในโซอุปทานคือ สายสัมพันธทางธุรกิจ (Business Relation-
ship) ตั้งแตตนน้ํา (Upstream) ถึงปลายน้ํา (Downstream) ซ่ึงการมีสายสัมพันธที่ดีในทางธุรกิจจะ
ทําใหเกิดการไววางใจ (Trust) นําสูการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) และจะทําให
การดําเนินงานภายในโซอุปทานเปนผลในทางปฎิบัติมากขึ้น ท้ังน้ีการดําเนินงานภายในโซอุปทาน 
จะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในระยะยาวของธุรกิจ ที่จะเกิดประโยชนรวมกันของทุกฝาย 
(Mutually Benefit) กลยุทธในการแขงขันคือ การระบุความตองการของลูกคาซึ่งองคกรจะตอง
ตอบสนองความตองการนั้น เพ่ือที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ หรือบริการของตน 
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ดังน้ันกลยุทธในการแขงขันขององคกรจะไดรับการกําหนดบนพื้นฐานของการใหความสําคัญของ
ลูกคา 
   องคประกอบของการจัดการโซอุปทาน 
   ปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกรบรรลุชัยชนะในการแขงขันเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมได 
จําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบโดยรวมในโซอุปทานที่สําคัญคือ 
   1) การจัดซ้ือ (Purchase) เปนสวนที่เชื่อมตอการปฎิบัติงานกันระหวางผูที่จัดสงวัตถุดิบ 
และขั้นตอนการดําเนินงานของระบบผลิตท่ีมีสวนเกี่ยวของกับองคกร การจัดซ้ือยังเปนชองทางที่
องคกรจะไดรับรูขอมูลที่สําคัญตางๆเชนแหลงวัตถุดิบ ผูจัดสงวัตถุดิบรายใหมๆในอุตสาหกรรม 
แนวโนมของตลาด และอุตสาหกรรมที่ดําเนินอยู เปนตน 
   วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดซ้ือน้ัน จะพิจารณาถึงเปาหมายของการจัดซ้ือใน
ดานวัตถุดิบหรือบริการซึ่งสามารถสรุปได 7 ประการดังน้ี วัตถุดิบตรงตามตองการ ในปริมาณที่
ถูกตอง ณ เวลาท่ีเหมาะสม จัดสงไปยังสถานที่ตองการ จากแหลงจัดสงท่ีถูกตองเหมาะสม ดวยการ
บริการที่ถูกตองดวยราคาการจัดซ้ือที่ถูกตองเหมาะสม 
   การปฎิบัติการจัดสง จะมุงใหความสนใจตอการประเมินผลที่อาศัยการพิจารณาในสิ่ง
ตางๆดังน้ี การลดจํานวนผูจัดสงวัตถุดิบ การลดระยะเวลานํา (Lead time) ของผูจัดสงวัตถุดิบ การ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิต การเพิ่มของอัตราหมุนเวียนสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) 
การลดลงของมูลคาของสินคาคงคลัง 
   2) การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) ในการจัดการโซอุปทานนั้น การ
จัดการสินคาคงลังถือเปนสิ่งจําเปนในทางปฏิบัติ เน่ืองจากสวนหน่ึงที่ชวยใหตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วเพ่ิมขึ้น หนาที่รวมการจัดเก็บสินคาคงคลัง จะมีกิจกรรมพ้ืนฐาน
แยกรายละเอียดไดดังน้ี การจัดเก็บสินคา การรวบรวมสินคากอนจัดสงการแยกยอยสินคากอนจัดสง 
การรวบรวมสินคา 
   ลักษณะคงคลังสินคา ปจจัยที่ทําใหคลังสินคาทําหนาท่ีแตกตางกัน คือระบุเวลาที่สินคา
ถูกจัดเก็บ จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสินคา และวัตถุประสงคของการจัด
คลังสินคาน้ันๆ ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ คลังสินคาสําหรับเก็บรักษา (Holding 
Warehouse) คลังสินคาสําหรับการกระจายสินคา (Distribution Warehouse) 
   สําหรับองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหน่ึง คือ ระบบขอมูลการจัดการคลังสินคา ที่ทํา
ใหติดตามควบคุมปริมาณของคลังสินคาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ซ่ึงขอมูลที่สําคัญ
สําหรับการจัดการคลังสินคาประกอบไปดวยจํานวนรายการสินคาที่เก็บรักษา มูลคาสินคาคงคลัง
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ในแตละรายการ ปริมาณสินคาที่อยูในคลังในแตละรายการ ปริมาณสินคาที่อยูในคลังสินคา 
ระยะเวลารอบการจัดการคําสั่งซ้ือของคลังสินคา จํานวนบุคลกรและการจัดการที่เก่ียวของกับสินคา  
   3) การผลิต (Manufacturing) การผลิตเปนกระบวนการในการแปรเปลี่ยนวัตถุดิบไป
เปนผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น สามารถตอบสนองขอกําหนดความตองการตางๆ ของลูกคาได 
โดยการผลิตถือไดวาเปนสวนที่เชื่อมโยงระหวาง การจัดหาวัตถุดิบ และการนําเสนอผลิตภัณฑที่
ลูกคาตองการ ดังน้ันการผลิตจําเปนจะตองอาศัยการสนับสนุนและการประสานความรวมมือจาก
สวนตางๆ เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการผลิต 
   4) การวางแผนการผลิต (Production Planning) เปนกิจกรรมที่สนับสุนการผลิตเพ่ือให
การผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผนวัตถุดิบ การวางแผนกําลังการ
ผลิต การงานแผนการสงมอบ  ปจจัยวัดผลของการผลิตเชิงการจัดการเชิงการโซอุปทาน 
ประกอบดวย 4 ปจจัยหลักๆ คือรอบเวลาการผลิตของกระบวนการ สัดสวนงานการผลิตของ
กระบวนการ เปนการวัดผลการผลิตจริงที่ไดเปรียบเทียบกับปริมาณการปริมาณการผลิตที่วางไว 
ตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑ ผลการปฏิบัติงานการจัดการสงมอบ ระยะการเวลาการผลิต การสง
มอบท่ีรวดเร็วจะถือความไดเปรียบที่สําคัญ 
   5) การกระจายสินคา (Distribution) การจัดการกระจายสินคา ตองพิจารณาภาพรวม
ของโซอุปทาน คือตองการกําหนดคลังสินคาใหสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานเขาดวยกันอยาง
เปนระบบ เพ่ือตอบสนองเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีปจจัยการประเมินการกระจาย
สินคาดังน้ี ระยะเวลาและความรวดเร็วในการกระจายสินคา ปริมาณการขนสงมอบไดครบถวนตาม
ปริมาณความตองการที่เกิดข้ึนในแหลงตางๆ ตนทุนในการปฏิบัติงาน และความครอบคลุมในทุก
ชองทางกระจายสินคา 
 
 2.1.2 การวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP)   
   กอนที่จะมีระบบ ERP น้ัน เดิมในวงการอุตสาหกรรมประมาณชวงทศวรรษ 1960 ไดมี
การนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในสวนของการผลิตทางดานการคํานวณความตองการ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต หรือที่เรียกเปนทางการวาระบบ Material Requirement Planning (MRP)  
ก็คือเราจะใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารและจัดการในสวนของวัตถุดิบหรือ 
Material ที่ใชในการผลิตเทานั้นตอมาในชวงประมาณทศวรรษ 1970 ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
มีความซับซอนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในสวนของการผลิตในดาน
ของเครื่องจักร (Machine) และสวนของเรื่องการเงิน (Money) นอกเหนือไปจากสวนของวัตถุดิบ 
ซ่ึงเราจะเรียกระบบงานเชนน้ีวา Manufacturing Resource Planning (MRP II) จากจุดน้ีเราพอจะ
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มองเห็นภาพคราวๆ ของการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารงานในอุตสาหกรรม
ได ดังที่มีผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการหลายทานไดกลาวไววา  
  1) ระบบ MRP น้ันจะเขามาชวยในการจัดการทางดาน Material  
  2) ระบบ MRP II น้ันจะเขามาชวยในการจัดการใน M อีกสองตัวนอกเหนือจาก 
Material ก็คือ Machine และ Money ซึ่งระบบ MRP II ที่ช่ือ TIMS ของประเทศนิวซีแลนด จะมีเมนู
หลักของ Module 3 Modules หลักดวยกันคือ Financial Accounting Distribution และ Manufac-
turing และใน Module ของ Manufacturing จะมีสวนของ MRP รวมอยูดวยจะเห็นไดวาในการ
นําเอาระบบ MRP II เขามาชวยในองคกรหน่ึงๆ น้ัน จะยังไมสามารถชวยการทํางานทั้งหมดใน
องคกรได น่ีจึงเปนที่มาของระบบ ERP ซ่ึงจะรวมเอาสวนของ M ตัวสุดทายก็คือ Manpower เขาไป
ไวในสวนของระบบงานที่เรียกตัวเองวา ERP น่ันเอง ดังน้ันระบบ ERP จึงเปนระบบที่ใชในการ
บริหารงานทรัพยากรทั้งหมดในองคกร (Enterprise Wide) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ระบบ ERP 
จะเปนระบบที่ใชในการจัดการ  4 M ซ่ึงจะประกอบไปดวย  Material Machine Money และ 
Manpower น่ันเอง ดังน้ันถาเราเขาไปดูที่เมนูหลักของระบบ ERP เราจะพบวามีเมนูของทั้ง MRP 
และ MRP II รวมอยูดวยเพราะ ERP มีตนกําเนิดมาจากระบบ MRP และ MRP II น่ันเอง ERP จะ
เนนใหทํา Business Reengineering เพ่ือปรับปรุงระบบใหเขากับ ERP ซ่ึงจะแบง Function Area 
เปน 4 สวนหลักๆ คือ 
  1) Marketing Sales  
  2)  Production and Materials Management  
  3)  Accounting and Finance  
  4)  Human Resource  
  แตละสวนจะมี Business Process อยูในนั้น ซ่ึงจะมีหลาย Business Activity มาประกอบ 
กัน เชน activity การออก Invoice แตละ Activity จะไปตอเน่ืองกัน จนกลายเปน Process ที่เรียกวา 
“Computer Order management” ซ่ึงจะไปเกี่ยวของกับ Functional Area ที่เรียกวา “Marketing and 
Sale” Concept หลักๆ ของ ERP คือ เอาทุกขอมูลของแตละแผนกมา Integrate กัน เพ่ือ Share ขอมูล
กัน (มูลนิธิวิกิมีเดีย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 6 เมษายน 2555) 
 
 สาเหตุของความสําเร็จในการนํา ERP มาใชแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน
วางแผน ขั้นตอนพัฒนา และขั้นตอนใชงานและการพัฒนาตอยอด  
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 ในการศึกษาวิจัยน้ีจะกลาวถึงเฉพาะรายละเอียดในขั้นตอนพัฒนา และขั้นตอนใชงาน
และการพัฒนาตอยอด ซ่ึงรายละเอียดดานลางแสดงสาเหตุของความสําเร็จในขั้นตอนใชงานและ
ข้ันตอนพัฒนาตอยอดของการนํา ERP มาใช 
 1) การใหความรูเก่ียวกับการทํางานและการใชงาน 
 กอนการใชงานจริง การใหความรูเก่ียวกับการทํางานและการใชระบบ ERP แกผูที่อยู
หนางานที่เก่ียวของเปนสิ่งสําคัญ โดยการใหความรูเก่ียวกับการทํางานและการใชงาน ลวงหนาและ
ฝกอบรมในขณะที่ใชระบบ ERP จริง การใหความรูเก่ียวกับ Business scenario และ business 
process ไมเฉพาะใหความรูในเร่ืองการทํางานและการใชระบบเทาน้ัน แตยังตองใหความรูเก่ียวกับ
รูปแบบของธุรกิจขององคกรโดยรวม และกระบวนการทางธุรกิจที่เก่ียวของรวมถึงแผนกอื่นๆ ดวย 
ส่ิงท่ีสําคัญเปนพิเศษคือ การทําใหมีความเขาใจวา business process ของฝายตัวเองมีความสัมพันธ
อยางไรกับ business process ของฝายอื่น และมีการบูรณาการรวมระบบงานอยางไร ซ่ึงจะทําให
เขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของ ERP และทําใหประสิทธิภาพของการนํา ERP มาใชสูงขึ้น 
 2) การยกระดับความชํานาญของฝายผูใช 
 ในการนํา ERP มาใชที่ประสบความสําเร็จน้ัน หลังจากเริ่มใชงานระบบ ERP จริงแลว 
จะตองมีการยกระดับความชํานาญของฝายผูใชเพ่ือใหสามารถเขาใจและเชื่อม่ันในขอมูลของระบบ 
ERP และนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการได 
 ส่ิงที่ตองดําเนินการเพื่อยกระดับความชํานาญของฝายผูใชมีดังน้ี 
 - การใชประโยชนขอมูลในระดับผูบริหาร กอนอื่นตองทําใหระดับผูบริหารมีความ
ชํานาญถึงระดับท่ีจะเรียกขอขอมูลยากๆ จากระบบ ERP และนําขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณา
ตัดสินใจในระดับบริหาร เชน การประชุมผูบริหาร ฯลฯ 
 - การใชประโยชนขอมูลในระดับผูจัดการ ตอจากนั้นระดับผูจัดการจะตองสามารถใช
ขอมูลจากระบบ ERP ในการตัดสินใจในเชิงการจัดการได และสามารถขอขอมูลใหมๆ จากระบบ
ไดดวย 
 - การใชประโยชนขอมูลในระดับหนางาน จําเปนตองสนับสนุนใหพนักงานหนางาน
สามารถใชประโยชนขอมูลของระบบ ERP ในการปฏิบัติงานประจําวันไดเชนเดียวกัน 
 - การเพ่ิมความถูกตองเที่ยงตรงของขอมูล ความพยายามอยางตอเน่ืองในการเพ่ิม
ความถูกตองเที่ยงตรงของการปอนขอมูลและการทําใหจังหวะเวลาในการปอนเขาไปในระบบ ERP 
เปนแบบเรียลไทมมีความสําคัญ 
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 - ความพยายามเพื่อใหไดรับความเชื่อถือ ตองมีความพยายามอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิด
ความเชื่อถือระบบ ERP และทําใหการใชระบบ ERP สามารถแทรกซึมเขาไปในการปฏิบัติงาน
ประจําวันของพนักงาน 
 3) การแสวงหาประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชอยางตอเน่ือง 
 การนํา ERP มาใชใหประสบความสําเร็จน้ัน ไมใชเพียงแคการแสดงประสิทธิผลในเชิง
การบริหารที่ตองการใหบรรลุผลโดยการนํา ERP มาใชในข้ันตอนวางแผนการนํา ERP มาใช
เทาน้ัน แตตองแสวงหาประสิทธิผลอยางตอเน่ืองหลังจากนํามาใชดวย 
 - การดําเนินโครงการปฏิรูปการทํางาน นํา ERP มาใชพรอมๆ กับนิยามดัชนีประเมิน
ประสิทธิผลในเชิงการจัดการอยางชัดเจน และเร่ิมทําโครงการปฏิรูปการทํางานเพ่ือใหบรรลุผล
ดังกลาว เชน โครงการลดสินคาคงคลัง โครงการลด lead time ฯลฯ เพ่ือวัดการปรับปรุง
กระบวนการ process ภายใน นอกจากนี้ เชนโครงการปรับปรุงอัตราการสงสอบตามกําหนด อัตรา
การสงมอบครบสมบูรณ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมระดับความพอใจของลูกคา สําหรับดัชนีทางการเงิน เชน การ
ปรับปรุง cash flow เปนตน 
 - การดําเนินกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการ process จะตองมีการดําเนินการใชระบบ 
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ืองและผลของกิจกรรมอาจจะเกิดการเรียกรองใหปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP ข้ึน ทําใหเกิดวัฏจักรที่ทําใหตัวระบบเองก็มีการพัฒนา และ
ความตอเน่ืองเชนน้ีจะทําใหประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชสูง 
 4) การกระจายการนํา ERP มาใชในแนวนอนอยางรวดเร็ว 
 ในตัวอยางการนํา ERP มาใชที่ประสบความสําเร็จน้ัน จะพบวา หลังจากประสบ
ความสําเร็จในการนํา ERP มาใชในฝายงานท่ีกําหนดและจุดที่กําหนดในขั้นแรก การกระจาย
ประสิทธิผลของความสําเร็จน้ีไปยังฝายงานอื่นและจุดอ่ืนอยางรวดเร็วจะทําใหประสิทธิผลในเชิง
การจัดการของการนํา ERP มาใชสูงขึ้นอยางมาก 
 5) การพัฒนาตอยอดระบบ ERP 
 การนํา ERP มาใช จะชวยใหมีการบูรณาการรวมระบบงานหลักในธุรกิจเขาดวยกัน ทํา
ให flow ของงานในธุรกิจรวดเร็ว มีความถูกตองและเที่ยงตรงสูงทําใหสามารถสราง back bone 
ของการจัดการบริหารธุรกิจได ผลที่ไดคือ เกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการ ท่ีมีคียเวิรดสําคัญๆ คือ 
การบริหารจัดการที่รวดเร็วและการบริหารจัดการท่ีมองเห็น (ใชขอมูลเปนฐาน) การบริหารจัดการ
ท่ีเขมแข็ง ฯลฯ เกิดขึ้นในองคกร ในกรณีน้ีจะพัฒนาตอยอดการนํา ERP มาใช โดยเริ่มจากการ
พิจารณาทบทวน Business model ขององคกรกอน เพ่ือสรางสรรค business model ข้ึนแลวจึง
พิจารณา business scenario ใหมท่ีรองรับ business model ดังกลาวแลวจึงทําการพิจารณา business 
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process สําหรับสิ่งน้ัน ดังน้ันการนํา ERP มาใช ไมใชเพียงแคพิจารณาการนํา ERP มาใชสําหรับ
เบื้องหนาปจจุบันเทาน้ัน แตตองมีการวางแผนการนํามาใชโดยคํานึงถึงการพัฒนาตอยอดสูอนาคต
ซ่ึงในกรณีศึกษาน้ี พบวา บริษัทที่วาจางผลิตมีพนักงานที่มีประสบการณการใชงานระบบ ERP และ 
ไดมีสวนรวมในการ Implement อีกท้ังบริษัทมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการทํางานและการ 
ใชงาน พนักงานที่มีความสามารถไดรับการสนับสนุนใหยกระดับความชํานาญของฝายผูใช และจัด
ใหมีการ การแสวงหาประสิทธิผลของการนํา ERP มาใชอยางตอเน่ือง ทําใหพนักงานมีความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเพียงพอ ท่ีจะทํางานกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ERP เพ่ือหาวิธีการ 
แนวทางการพัฒนาตอยอดกระบวนการทํางานในปจจุบันใหเพ่ิมย่ิงข้ึนไป 
 
 2.1.3 ระบบ SAP 
 SAP ก็คือ ERP ชั้นนําตัวหน่ึงในอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดย SAP เปนซอฟตแวร
แพ็กเกจที่ไดเตรียมในสวนของ Configuration หรือ Customization ใหสําหรับกําหนดคาขอมูล
เหลาน้ีใหเขากับธุรกิจหรือองคกรน้ันๆ สําหรับประวัติของระบบ SAP มีดังน้ี  
 ในป 1972 พนักงานของ IBM จํานวน 5 คนที่ทําหนาที่เปน System Analyst ไดลาออก
มาตั้งบริษัทที่ชื่อ Systemanalyse and Programmentwicklung (System Analysis and Program Deve-
lopment) ท่ีเมือง Mannheim ประเทศเยอรมัน ซ่ึงมีการสรางระบบงานทางดาน Financial Accoun-
ting ที่เปนลักษณะ Real-time และ Integrate Software 
 ในปตอๆ มา SAP พัฒนาระบบงานเพิ่มทางดาน Material Management, Purchasing, 
Inventory Management และ Invoice Verification 
 ในป  1997 ได เปลี่ยนมาใชชื่อบริษัทเปน  Systeme Anwendungen Produkte in Der 
Datenverarbeitung (Systems Applications Products in Data Processing) และไดยายสํานักงานใหญ
ไปที่เมือง Walldorf  จากน้ัน SAP ก็ไดพัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น เชน Assets Accounting เปนตน 
 ในป 1978 SAP ไดนําเสนอระบบงานที่เปน Enterprise Wide Solution ที่ช่ือวา SAP 
R/2 ซ่ึงทํางานอยูบนระบบ Mainframe พรอมกับเพ่ิมระบบงานทางดาน Cost Accounting 
 ในป 1992 SAP ไดนําเสนอระบบที่ทํางานภายใต Environment ที่เปน 3 Tier Client/ 
Server บนระบบ UNIX ที่ช่ือวา SAP R/3  
 จากลักษณะการทํางานจะเปนแบบเชื่อมโยงระบบงานที่ใชในการดําเนินธุรกิจอยาง
สมบูรณ ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกระบบในการทําธุรกิจตั้งแตระบบบริหารการจัดซ้ือ งานพัสดุและ
สินคาคงคลัง ระบบการขาย การจัดสงสินคา ระบบงานซอมบํารุง ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหาร
บุคคล ระบบการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห อน่ึงขอมูลเหลาน้ีจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวและ
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กระจายไปสูบุคคลที่ตองการใชอยางรวดเร็ว เพ่ิมความรวดเร็วในการดึงขอมูล สามารถเปลี่ยน
วิธีการทํางานเปนจากงานเก็บคนหาขอมูล เปนการทํางานเชิงกลยุทธมากขึ้น ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารที่ตองการความรวดเร็วและถูกตองของขอมูล และที่สําคัญ
ยังเพ่ิมความเชื่อมั่นในระบบการทํางานใหกับลูกคา ผูถือหุนไดอีกดวย (มูลนิธิวิกิมีเดีย วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 6 เมษายน 2555) 
 อน่ึงการทํางานของ SAP R/3 จะมีการทํางานครอบคลุมตั้งแตกระบวนการผลิตสินคา
คงคลังจัดจําหนาย จัดสง การขาย การรับชําระเงิน การบัญชีและอ่ืนๆ เรียกไดวาครอบคลุม
กระบวนการดําเนินธุรกิจทุกอยางขององคกรเขาไวในโปรแกรมไดทั้งหมด และดวยความสามารถ
ท่ีจะปรับแตง (Customize) ใหเขากับกระบวนการทํางานของแตละองคกรอยางเต็มท่ี เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแขงขันของตลาดโลก โดยใช ABAP/4 ซ่ึงเปนภาษาที่ใชในการพัฒนา
โปรแกรมขึ้นมาเอง และใชในการ Customize ใหเหมาะกับลูกคาแตละราย บริษัท SAP จะแยกการ
ทํางานเปนบริษัทยอยหรือหุนสวน หรือพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก โดยมีจุดหมายของบริษัท คือ 
ความพึงพอใจของลูกคาในการทํากําไร การเจริญเติบโต และความพึงพอใจของพนักงาน 
 ระบบ SAP ประกอบดวยหลายโมดูลของแตละสวนของการจัดการที่เอามารวมกันและ
ทํางานรวมกัน เน่ืองดวยตลาดและความตองการของลูกคาเปนตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบ มีบริษัท Software ที่พยายามสราง Software ที่เหมาะสมกับธุรกิจ SAP ใหโอกาสลูกคา
เลือกใชแคระบบเดียวแตสามารถทํางานไดกับทุกสวนของธุรกิจ ทั้งยังสามารถติดต้ังโปรแกรม 
SAP R/3 มากกวา 1 ตัว เปนการเพิ่มความเร็วในการทํางาน สําหรับ SAP มีหลายโมดูล มีหนาที่ๆ
ตางกัน แตทํางานรวมกันเปนหน่ึงเดียว แตละโมดูล คือ แตละสวนของธุรกิจตลาดของ SAP มีเกือบ
ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงรัฐบาล สถานศกึษา และโรงพยาบาล ดังน้ันเราจะสามารถพบผูใชงาน SAP 
ในธุรกิจทุกประเภท  
 ระบบคอมพิวเตอร SAP ประกอบไปดวยระบบหลัก (โมดูล) มีทั้งหมด 12 ระบบ ไดแก 
 1) ระบบการขายและการจัดสง (Sales and Distribution System: SD) 
 2) ระบบการบริหารสินคาคงคลัง (Materials Management System: MM) 
 3) ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning System: PP) 
 4) ระบบการจัดการดานคุณภาพ (Quality Management System: QM) 
 5) ระบบบํารุงรักษาโรงงาน (Plan Maintenance System: PM) 
 6) ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource System: HR) 
 7) ระบบวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Solution System: IS) 
 8) ระบบการวางผังงาน (Work Flow System: WS) 
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 9) ระบบบริหารโครงการ (Project System: PS) 
  10)  ระบบการบริหารสินทรัพย (Fixed Assets Management System: AM) 
  11)  ระบบควบคุมและประเมินประสิทธิภาพ (Controlling System: CO) 
  12)  ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Accounting System: FI) 
 โดยในการศึกษานี้ เปนการศึกษาเฉพาะระบบการบริหารสินคาคงคลัง (Materials 
Management System: MM) และ ระบบการขายและการจัดสง (Sales and Distribution System: SD) 
ของระบบคอมพิวเตอร SAP เทาน้ัน 
 ความสามารถของระบบ SAP ไดออกแบบมาใหรองรับการดําเนินงานของธุรกิจ หรือ
หนวยงาน ดวยคุณสมบัติที่หลากหลาย งายตอการใชงาน อาทิเชน 
 1) รองรับการจัดทําระบบในหลายๆ ดานทางธุรกิจ (Business Intelligence) โดย
สามารถทํางานกับขอมูลในระบบ SAP และไมใชระบบ SAP 
 2) การจัดทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
 3) การจัดทําคลังขอมูล (Data Warehouse) 
 4) ระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) 
 5) อินทิเกรตฟงกชั่นการทํางานทั้งหมดขององคกร แลวสงตอขอมูลไปในระบบ ERP 
ซ่ึงสามารถดูผลผานทางโปรแกรมเว็บเบาวเซอร (Web Browser) หรือ เอ็กเซล (Excel) ได 
 6) การกําหนดกลยุทธและระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินองคกรแบบ
สมดุล (Strategic Management, Balance Score Card) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด (KPI) การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน อดีตและอนาคตขององคกร 
 7) การออกรายงาน (Report) ในรูปแบบตาง  ๆเพ่ือสนับสนุกการดําเนินงานในทุกระดับ 
ขององคกร รายงานดังกลาวสามารถสงตอไปยังผูใชงานโดยผานทาง E-mail หรือ SMS ได 
 8) สามารถออกแบบซอฟตแวรประยุกตซ่ึงทํางานผานเว็บไซต (Web Application 
Design) ได 
 9) มีแมแบบ (Template) ของโมดูล (Module) ตางๆ ที่เปนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practice) จํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชงานซอฟตแวร 
  10)  การนําซอฟตแวรน้ีมาใชงานในองคกรจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร ไดแก 
    (1) การมีลูกคาใหม (New Customer) 
    (2) การรักษาลูกคาเดิมไวได (Loyalty) 
    (3) การบริหารทรัพยากรตางๆ ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (4) การสรางระบบการทํางานของซอฟตแวรในองคกรแบบ Portal 
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 ระบบการบริหารพัสดุ และสินคาคงคลัง (Materials Management) 
 เปนระบบที่เริ่มตั้งแตการจัดซ้ือ การรับของ การบริหารสินคาคงคลัง การรับวางใบแจง
หน้ี และเชื่อมตอขอมูลกับระบบการขายและการจัดสง ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีเพ่ือการ
บริหาร การเช็คงบประมาณ การจัดซ้ือในแตละประเภท โดยมีระบบยอยดังน้ี 
 1) ระบบการจัดซ้ือ (Purchasing System) เปนระบบที่ครอบคลุมการทํางานในเรื่องการ
จัดซื้อ ทั้งการจัดซื้อที่เปนคาใชจาย สินทรัพย Project Internal Order สินคาคงคลัง การตรวจรับ 
(Good Receipt) และเก็บขอมูลของผูขาย (Vendor Master) ขอมูลของสินคาหรือบริการที่ส่ังซ้ือ 
(Material Master) และสามารถกําหนดไวลวงหนาไหเปนกลุมของสินคา (Bill of Material: BOM) 
ขอมูลการส่ังซ้ือ (Purchasing Info Records) เพ่ือติดตามขั้นตอนและขอมูลการส่ังซ้ือ ขั้นตอนการ
จัดซ้ือในระบบจะเนนเร่ืองการไมใชเอกสารเปนกระดาษ (Paperless) คือการทําใบขอสั่งซ้ือ 
(Purchase requisition: PR) บนจอ (Online screen) และนําระบบการวางผังงาน (Workflow) มาใช
เพ่ือให PR ไปรอการอนุมัติจากผูมีอํานาจเพ่ืออนุมัติผานจอคอมพิวเตอรและสงขอมูล online ไปที่
ฝายจัดซ้ือเพ่ือทําการเช็คราคาและออกใบสั่งซ้ือ (Purchase Order: PO) ใหกับผูขาย โดยการอางถึง
ขอมูลจากใบ PR จนถึงการตรวจรับของก็สามารถอางถึงใบ PO เพ่ือทําการตรวจรับของในเรื่องของ
ความครบถวน และขอมูลเหลาน้ีจะเชื่อมตอไปยังที่เก่ียวของ เชน ระบบสินคาคงคลัง ระบบ CO 
ระบบ FI เปนตน 
 2) ระบบขอมูลการจัดซ้ือ (Purchasing Information System) เปนระบบขอมูลที่ไดจาก
ระบบตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อออกรายงานประวัติการจัดซ้ือ ใชในการวิเคราะหการจัดซ้ือ ในดานราคา
และเวลา การรับของ หรือใชในการตอรองกับผูขายตอไป 
 3) ระบบบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนระบบที่ใชในการวางแผน 
และการควบคุมสินคาคงคลัง ทั้งปริมาณ และราคา (Costing) รวมทั้งการเคลื่อนไหวของสินคาคง
คลังภายในคลังเอง การสงออกท้ังเพ่ือขาย หรือเบิกใชในบริษัท (Good Issue) และรับเขาของสินคา
คงคลัง จนถึงการตรวจนับสินคา (Physical Inventory) รวมทั้งการจัดเก็บสินคาหรือพัสดุที่ไมมี
มูลคาแตควบคุมเฉพาะจํานวนหนวย 
 4) ระบบการวางแผนพัสดุและสินคาคงคลัง (Material requirement planning: MRP) 
เปนระบบที่ใชในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคาโดยนําขอมูลการขายจาก SD มาพยากรณจะมีการ
กําหนดการจัดเก็บขั้นตํ่า ระยะเวลาการสั่งซ้ือ จํานวนการสั่งซ้ือในแตละครั้ง ในแตละ Material ซ่ึง
จะเชื่อมขอมูลกับระบบการขายและการจัดสง (SD) เพ่ือไมใหเกิดการขาดแคลนสินคาขาย หรือมี
สินคาลนคลัง 
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 5) ระบบรับวางใบแจงหน้ี (Invoice Verification) เปนระบบที่ตอเน่ืองจากการสั่งซ้ือ
และการรับของ เม่ือผูขายนําใบแจงหน้ี (Invoice) มาเพ่ือใหบันทึกเปนเจาหน้ี รวมทั้งการตรวจสอบ
ยอดกับใบสั่งซ้ือ และของที่รับ โดยอางถึงใบสั่งซ้ือก็สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของจํานวนเงิน
เพ่ือทําบันทึกเขาไประบบแลวเชื่อมตอขอมูลไปที่ระบบเจาหนี้ เพ่ือทําการจายชําระหน้ีเมื่อถึง
กําหนดตอไป 
 ในกรณีศึกษาน้ี เน่ืองจากแผนกที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหารพัสดุและสินคาคง
คลัง ระบบงานขายและจัดสง อยูในสํานักงานที่ตางสถานที่กัน โดยกระบวนการจัดซ้ือดําเนินการ
โดยฝายวางแผนการผลิต ซ่ึงมีสํานักงานอยูในโรงงานรับจางผลิต ในขณะที่ ฝายขายสํานักงานใน
หลายประเทศ เชนประเทศจีน อเมริกา และยุโรป สวนการดําเนินการออกเอกสารใบแจงหน้ีโดย
สํานักงานในประเทศอังกฤษ ดังน้ันการศึกษากระบวนการธุรกิจในปจจุบันที่เก่ียวของต้ังแตการรับ
สินคาผานระบบ SAP โดยปรับปรุงการรับใบแจงหน้ีใหประสิทธิภาพ คือการรับสินคาเพื่อใหมีการ
บันทึกขอมูลและกระจายไปสูบุคคลที่ตองการใชอยางรวดเร็ว สามารถเพ่ิมความเช่ือม่ันในระบบ
การทํางาน เกิดความพึงพอใจทั้งลูกคาภายใน คือพนักงานในบริษัท และอาจสงผลตอความพึงพอใจ
ตอลูกคาภายนอกได  
 
 ระบบงานขายและจัดสง (Sales and Distribution) 
 เปนระบบการขายและจัดสงสินคาที่เปนการเชื่อมโยงเต็มรูปแบบกับระหวางการขาย 
การสงของ การออกใบแจงหน้ี ระบบขอมูลการขาย การจัดซ้ือ การบริหารสินคาคงคลัง ระบบบัญชี
และการเงิน 
 1) ระบบสนับสนุนการขาย (Sales Support) เปนระบบบริหารขอมูลของการนําเสนอ
การขาย การติดตอกับลูกคา การกําหนดราคา การกําหนดรายการสงเสริมการขาย คูแขงขัน พนักงาน 
ขายหรือพนักงานการตลาดสามารถเรียกขอมูลเหลาน้ีไดตลอดเวลาที่ตองการและสามารถสงเปน
จดหมายใหกับลูกคา ซ่ึงเปนการกอใหการขายใหมๆ ตลอดจนรักษาลูกคาเดิมดวย 
 2) ระบบการขาย (Sale Management) เปนระบบยอยที่จัดการเร่ืองการทําใบสั่งซ้ือ ซ่ึง
เช่ือมตอกับระบบสินคาคงคลังและมีขอมูลของสินคาซึ่งสามารถกําหนดราคาขายแตละประเภทไว
ลวงหนา หรือสวนลดที่จะใหแกลูกคาโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งการเช็คเครดิตของของลูกคา ซ่ึงจะมี
ขอมูลวงเงินและยอดคงคางจากระบบการบริหารลูกหนี้ กอนท่ีจะจองสินคาโดยการกําหนดวันที่จะ
สงมอบสินคา ระบบจะเช็คกับสินคาคงคลังวามีจํานวนเพียงพอหรือไมในวันที่กําหนดเพื่อจองไว
จัดสงใหลูกคาตอไป 
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 3) ระบบการสงของ (Shipping Management) เปนระบบที่บริหารการหยิบและการ
บรรจุหีบหอ และควบคุมวันที่กําหนดในใบสั่งซ้ือ โดยมีรายงานของสินคาที่ถึงกําหนดสงมอบ 
 4) ระบบการออกใบแจงหน้ี (Billing) เปนระบบอัตโนมัติเม่ือมีการจัดทําใบสั่งซ้ือและ
การสงของ ก็จะมีการออกใบแจงหน้ี ซ่ึงสามารถสงใหลูกคาไดพรอมใบกํากับภาษีในกรณีที่เปน
การขายสินคา ในขณะเดียวกันก็จะมีการสงขอมูลทางบัญชีไปที่ระบบ FI และระบบ CO และ
สามารถใหเงินชดเชย (Rebate) ประเภทคิดจากยอดปริมาณการสั่งซ้ือของลูกคาไดดวย 
 5) ระบบขอมูลการขาย (Sales Information System: SIS) เปนระบบขอมูลทางการขาย 
เม่ือมีการบันทึกขอมูลการขายเขาระบบ SD ขอมูลที่เก่ียวของจะถูกสงไปเก็บไวที่ SIS เชนขอมูล
ลูกคา สินคาที่ขาย พ้ืนที่ที่ขาย จํานวนเงิน และจํานวนหนวย และยังสามารถออกรายงานเปน
กราฟฟกเพ่ือสะดวกในการอานขอมูล 
 
 ในกรณีศึกษา หลังจากกระบวนการรับสินคา และมียอดรายการสินคาสําเร็จรูปบันทึก
ในระบบ SAP เรียบรอยแลว เม่ือแผนกขายตรวจสอบ และรับทราบยยอดสินคาสําเร็จรูป จากน้ัน 
เม่ือถึงกําหนดการสงสินคา ฝายขายที่อยูสํานักงานสาขาตางประเทศดําเนินการรออกเอกสารเพื่อ
จัดเตรียมสินคา สงใหโรงงานรับจางผลิต เพ่ือดําเนินการจัดสง ดังน้ันการศึกษาหาแนวทางการ
ปรับปรุงใหวิธีการออกเอกสารการขายตางที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีการบันทึกขอมูลและกระจาย
ไปสูบุคคลที่ตองการใชอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยําย่ิงข้ึน สงผลใหเกิดความพึงพอใจทั้งลูกคา
ภายในและภายนอกไดเชนเดียวกัน 
 
 2.1.4 ระบบการจางผลิต (Outsource Contracted Manufacturing OEM) 
  Outsourcing เปนหน่ึงในเครื่องมือที่หลายบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ
ท่ีตองการเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะการ Outsource งานที่บริษัทไมถนัด ทําไมทัน หรืองานที่ตอง
ลงทุนสูงออกไปใหบริษัทที่มีความพรอมและความชํานาญกวาเปนผูดูแลรับผิดชอบแทน จะชวยให
บริษัทมีเวลาในการดูแลงานอื่นๆ ที่สามารถสรางผลประโยชนสูงสุดใหบริษัท และชวยใหการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามเปาหมายที่ 
  ความหมายของ Outsourcing 
  Outsourcing จริงๆ แลวคําน้ีวนเวียนอยูรอบตัวเราแทบทุกวันโดยที่เราไมรูตัว ใครบาง
จะรูวาการซื้ออาหารมารับประทานในแตละวันน้ัน ก็เปนการ Outsource รูปแบบหนึ่ง เพราะเปน
การใหคนอื่นทําอาหารใหเรา ดังน้ันอะไรก็ตามที่เราใหผูอื่นดําเนินการแทนเรา น่ันละคือการ 
Outsource 
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  สําหรับในที่น้ีจะอธิบายถึงความหมายของการ Outsourcing ดังน้ี 
  1)  การซื้ออุปกรณ วัตถุดิบ จากผูขายภายนอก เปนการไปหาของจากภายนอกทุกเร่ือง 
การซื้ออุปกรณตางๆ บริษัทไมจําเปนตองซ้ือเองก็ได อาจใหคนหรือบริษัทขางนอกเปนผูจัดหามา
ให ในสวนนี้มีความหมายกวางมาก แมแตการจางแรงงานขางนอกก็เปนการ Outsourcing เชนกัน 
  2)  กลยุทธการใชทรัพยากรภายนอกเพื่อกิจการทางการคา บางครั้งอาจเปนไปไดที่
บริษัทเราไมสามารถผลิตสินคาไดทัน จําเปนตองจางคนภายนอกเขามาสําหรับธุรกิจที่ผลิตสินคา
ขาย หากมียอดส่ังซ้ือเขามาเร่ือยๆ  บริษัทเองก็คงไมอยากทิ้ง เพราะการที่จะหาลูกคาใหมเขามา 1 ราย  
มีตนทุนคาใชจายคอนขางสูง ยอดสั่งซ้ือท่ีมีเขามาจึงไมควรทิ้งหากบริษัททําการผลิตสินคาเปนกะ ก็
อาจเพิ่มรอบการผลิตเปน 2-3 กะ แตถายังไมพอก็ควรไปจางผูรับจางขางนอก เพ่ือใหบริษัทได
ยอดขายและผลกําไรเพิ่มขึ้นทรัพยากรในที่น้ีอาจเปนคน เคร่ืองมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีตางๆ ก็ได 
หรือการจางผลิตทุกอยางที่หากบริษัททําเองจะมีตนทุนคาใชจายสูงกวาก็ใชเชนกัน 
 3) กลยุทธการบริหารจัดการภายในและภายนอกเพื่อประโยชนสูงสุด ประโยชนสูงสุด
ในที่น้ีคือทุกอยางที่บริษัทตองไดกําไร บริษัทตองบริหารจัดการภายในใหไดดวย แลวตองไป
เช่ือมโยงวิธีการ Outsourcing เพ่ือเพ่ิมกําไรใหธุรกิจ กรณีที่ไปจางบริษัทอื่นผลิตสินคาให บริษัท
ผูรับจางเองก็ตองบริหารจัดการสวนหน่ึงอยูแลว บริษัทผูวาจางก็ตองไปควบคุมบริหารจัดการอีก
สวนหนึ่งดวยเชนกัน 
 4)  การจางองคกรภายนอก เปนการจางเพื่อทําอะไรก็ไดเปนเร่ืองๆ ไป 
 5)  การจางผูเชี่ยวชาญภายนอก ในงานบางอยางบริษัทอาจไมมีผูเชี่ยวชาญ กวาจะสง
พนักงานไปอบรมหรือฝกงาน เพ่ือกลับมาทํางานใหบริษัท เมื่อกลับมาพนักงานอาจลาออกเพราะ
ถูกบริษัทอื่นดึงตัวไปรวมงานดวยก็ได ดังน้ันการพิจารณาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก อาจจะสงผล
ดีตอการทํางานของบริษัทมากกวา รวดเร็วกวา และไดผลงานที่ถูกตองตามที่บริษัทตองการมากกวา 
การวาจางผูเชี่ยวชาญสวนมากแลวบริษัทสามารถใชงานผูเชี่ยวชาญไดทันที 
 สา เหตุหลักที่ บ ริษัทกรณีศึ กษา เ ลือกใช ระบบ  Outsource Manufacturing หรือ 
Contracted Manufacturing เน่ืองผูบริหารมุงเนนนโยบายการพัฒนาทางดานการออกแบบ ใหมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนสวนสําคัญ การวางแผนคาใชจายหลัก จึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ดานวิศวกร เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ ดังน้ันการลงทุนการผลิตจึงนอยลง  
 การที่จะตัดสินใจวาสิ่งใดควรจะทํา Outsource สวนมากจะเปนผูบริหารระดับนโยบาย
โดยทั่วไปจะใช SWOT Analysis ในการวิเคราะห อะไรท่ีเปนจุดแข็งสวนมากแลวฝายนโยบาย
ระดับสูงและฝายการตลาดจะเปนผูนํามาใช เชนจุดแข็ง ชื่อเสียงบริษัทดี จุดออน คําสั่งซ้ือเยอะ 
ทําไมทันสวนที่เปนจุดออนจะถูกนํามาพิจารณา Outsource เพ่ือใหการบริหารจัดการคําสั่งซ้ือหรือ
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ออเดอรท่ีรับเขามาเคลียรไดทัน ทั้งจุดแข็งและจุดออน เปนการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยภายใน
องคกร 
 สวนปจจัยภายนอกองคกรที่เขามาเกี่ยวของไดแก โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเปนสิ่งที่
องคกรควบคุมไมได เชนอุปสรรค นํ้ามันข้ึนราคา ทําใหตนทุนคาขนสงสินคาของบริษัทสูงขึ้น
โอกาส การลดกําแพงภาษี ทําใหภาษีการนําสินคาเขาลดลง 0-5% ตนทุนการนําเขาวัตถุดิบของ
บริษัทจึงถูกตองความเสี่ยงกับการลงทุนการลงทุนทุกอยางยอมมีความเสี่ยง บริษัทที่จะลงทุนจึง
ตองพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนดวยโดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา บางบริษัทที่ตัดสินใจลงทุน
ไปแลวอาจตองตัดสินใจขายเครื่องจักรหรือขายโรงงานทิ้ง ความเสี่ยงในสวนน้ีบริษัทที่คิดจะลงทุน
ซ้ือเครื่องจักร อาจไป Outsource ใหบริษัทอื่นดําเนินการใหกอน หากสินคาที่ผลิตขึ้นมาขายดี จงึคิด
วางแผนสรางโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจักรของตนเอง เพราะปจจุบันความเสี่ยงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
 ประเภทของ Outsource 
 1)  IT การ Outsource ทางดานไอทีจะงายมาก เพราะกวาจะไปซื้อโปรแกรมหรือ
ระบบงานทางดานไอทีมาติดต้ังเพ่ือใชงาน บริษัทตองมีคาใชจายคอนขางเยอะ และยังจะตอง
เสียเวลา เสียเงินในการฝกอบรมพนักงาน ตองเสียคาใชจายในการดูแลโปรแกรมนั้นๆ อีกดวยเหตุที่
ระบบไอทีหรือคอมพิวเตอร Outsource งาย เพราะผูเชี่ยวชาญทางดานนี้มีนอย สวนใหญไอทีจะเปน
กิจกรรมทางดานการสนับสนุนการทํางานของบริษัท ซ่ึงมีความเสี่ยงต่ํา เชน ระบบ Call Center 
เปนตน 
 2)  Service หรือบริการตางๆ เชน บริการทําความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย
บริการดูแลอาคารสถานที่ เปนตน ในสวนนี้ดูตัวอยางไดจากธนาคารที่อยูตามตึกตางๆ ซ่ึงไม
สามารถใชบริการรักษาความปลอดภัยของตึกน้ันๆ ได จึงมัก Outsource จางบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยตางหากเพ่ือมาดูแลรักษาผลประโยชนธนาคารสาขาของตนกอนเลือกใครมา Outsource 
ควรสํารวจขอมูลของบริษัทน้ัน  ๆกอน หรือตองทํา PQ-Pre Qualification เพ่ือดูวาบริษัทนั้นสามารถ 
ทําในสิ่งที่เราตองการไดหรือไม โดยอาจไปดูการทํางานหรือการใหบริการทั้งระบบของบริษัทนั้นๆ 
แตเปนการไปดูเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ไดไปดูมาเชนกัน ไมใช
การไปดูเพ่ือตัดสินใจเลือกเลยทางเลือกระหวางการประมูลและการเจรจาตอรองการเปรียบเทียบ
ขอมูลของบริษัทตางๆ ที่จะเลือกทําการ Outsource หรือการเจรจาตอรองบางครั้งก็เปนการนําเอาใบ
เสนอราคามาคุยกัน หรืออาจประมูลราคากันเลยก็ได แตหากเราทราบวาซัพพลายเออรที่จะทํางาน
ทางดานนี้ใหเรามีไมก่ีราย อาจจะทําการประมูลหรือเจรจาตอรองก็ได 
 3)  Manufacturing การผลิต เปนสิ่งที่ใชการ Outsource มากที่สุด การรับจางผลิตทั้ง 
OEM/ODM/Packaging/Repackaging เชน สินคาของบริษัท เอ มีการผลิต ยาสีฟน แปงเด็กแต
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ปริมาณการผลิตแปงเด็ก มีสัดสวนนอยกวายาสีฟนซึ่งเปนหัวใจหลักของบริษัท ดังน้ันบริษัท เออาจ
พิจารณา Outsource ใหบริษัทอื่นผลิตแปงเด็กใหก็ไดสาเหตุหน่ึงที่ทําใหมีการรับจางผลิต อาจเปน
เร่ืองของภาษี อยางการนําเขายาจากตางประเทศมาจําหนายในเมืองไทย อาจถูกเรียกเก็บภาษีถึง 
70% บางบริษัทจึงใชวิธีการนําสูตรยาเขามาจางบริษัทในประเทศไทยเปนผูผลิตให ทําใหตนทุน
ของยาถูกลง ทั้งยังเปนการเพิ่มกําไรใหบริษัทนั้นๆ อีกดวย เพราะแมตนทุนการผลิตยาจะถูกลง แต
ยังจําหนายยาในราคาเทาเทาเดิมการ Outsource บางทีตองดูไปถึงความรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอม
หลังการเลิกจางดวย วาทิ้งสารเคมี หรือทําใหสภาพน้ํา สภาพดินบริเวณรอบๆ โรงงานเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม เพราะอาจมีผลตอชื่อเสียงของบริษัทผูวาจางดวย 
 การทํา Outsource แบบ ODM อาจใหบริษัทผูรับจางทําการวิจัยใหกอนหรือไมก็ได 
ข้ึนอยูกับนโยบายในการ Outsource ปจจุบันเร่ืองที่เก่ียวกับการวิจัยสวนใหญบริษัทจะ Outsource 
เพราะตนทุนในการวิจัยตอปอาจมีมูลคาสูงและใชเวลานานในการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆออกมาใหไดภายในระยะเวลาที่บริษัทตองการPackaging บางทีบริษัทผลิตสินคาเสร็จแลว 
และ Outsource ใหบริษัทอ่ืนที่มีความพรอมทางดานเครื่องจักรทําการ Packaging ซ่ึงจะเห็น
คอนขางมาก สวน Repackaging ที่ตองOutsource เปนเพราะชองทางการจัดจําหนายเปลี่ยนไป จึง
ตองจัดสินคาใหสอดคลองกับการจาํหนายในชองทางนั้นๆ 
 OEM-Original Equipment Manufacturer หมายถึง การรับจางการผลิตสินคาใหกับ
บริษัท หรือบุคคลผูวาจางเพ่ือนําไปเปนสวนหน่ึงในการประกอบสินคา หรือเพ่ือนําไปจําหนาย
ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทหรือบุคคลผูวาจาง OEM เปนผูรับจางผลิตที่ไมจําเปนตองเปน
โรงงานขนาดใหญ จะเปนโรงงานขนาดใดก็ไดข้ึนอยูกับความสามารถ ความชํานาญ และคุณภาพ
ของสินคาเปนสําคัญ 
 ODM-Original Design Manaufacturers หมายถึง ผูรับจางผลิตสินคาหรือผูผลิตสินคาที่
เนนการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ทั้งน้ีอาจไมจําเปนตองมีตราผลิตภัณฑ (Brand) ของ
ตนเอง 
 4)  Project โครงการตางๆ สามารถ Outsource ได เชน บริษัท บี ประมูลการสรางทาง
ดวนได แตบริษัท บี อาจนําโครงการนี้ไปจางใหบริษัทอื่นทําแบบ Turn Key แตผลลัพธสุดทายตอง
ไดทางดวนตามที่กําหนดไว 
 5)  Consult การจางท่ีปรึกษา เชน ที่ปรึกษาทางดานบัญชี ท่ีปรึกษาทางดานการลงทุน 
เปนตนการ Outsource ที่ปรึกษาตองดูดวยวาบริษัทคาดหวังอะไรจากที่ปรึกษา อาจตองมีตัวช้ีวัดวา
ถาจางที่ปรึกษามาแลวบริษัทจะไดประโยชนหรือผลงานอะไรบาง 
 

DPU



  26

 ในท่ีน้ีเปนการจาง Outsource เพ่ือทําการผลิตตามการออกแบบ โดยบริษัทผูวาจาง
ลงทุนดานอุปกรณการผลิต และเทคโนโลยี โดยโรงงานรับจางผลิตรับผิดชอบสถานที่และการ
บริการ รวมถึงแรงงานรายวันเพ่ือใชในการผลิต 
 ผลประโยชนที่จะไดจากการ Outsourcing 
 1) Free Management time ผูบริหารมี เวลา ท่ีจะไปบริหารจัดการบริษัทมากขึ้น 
ผลประโยชนหลักของการ Outsource อยาคิดถึงแตตนทุนเพียงอยางเดียว หากผูบริหารมีเวลามาก
ข้ึนสิ่งที่จะไดคือประโยชนสูงสุด เชน Purchasing Management ผูบริหารสามารถเอาเวลาไปหา 
Outsourcing วาจะจัดซ้ือจากท่ีไหน ตนทุนเปนอยางไร 
 2)  Reduced Staff Cost ลดตนทุนทางดานบุคลากร ถาแรงงานที่ใชทํางาน 1 งาน ใช
พนักงาน 5 คน หาก Outsource ไปเลย 1 งานทั้งคนและงานกับเงินอีกจํานวนหนึ่ง ก็จะทําให
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ทั้งเงินเดือนที่ตองปรับเพ่ิมขึ้นทุกป รวมถึงสวัสดิการตางๆ ท้ังโบนัส คา
รักษาพยาบาลคาประกันชีวิต ในแตละปลดลงดวย 
 3)  Increased Flexibility เพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินงาน เพราะแทนที่บริษัท
จะตองมาดูแลงานบางอยางที่บริษัทอาจมีความถนัดนอยกวา หรือมีความพรอมในการดําเนินการ
นอยกวา การOutsource งานในสวนนี้ออกไป จะชวยใหบริษัทมีเวลาในการไปทํางานดานอื่นซึ่ง
นาจะคุมคากวา 
 4)  Cost Certainly หลักของการ Outsource ตนทุนภายนอกตองตํ่ากวาตนทุนภายใน
บริษัททําหมายเหตุทายสัญญากอนทําสัญญา Outsource ควรพิจารณาหลายๆ ปจจัยที่เก่ียวของ อยาง
บริการดานการขนสงจะมีปจจัยดานราคาน้ํามันเขามาเกี่ยวของดวย หากบริษัทจะลงทุนซื้อรถ 1 คัน 
ตองใชเงินประมาณ800,000 บาท และตองมีคาใชจายในการดูแลรักษาตามรอบการวิ่ง ตองคิดดวย
วาการตรวจเช็คแตละครั้งใชเงินเทาไร เพราะเปนตนทุนทั้งน้ัน หากไปจางบริษัทขางนอก บริษัทก็
ตัดตนทุนในสวนน้ีออกไปไดคิดแตเพียงวาคาขนสง 1 เที่ยวเปนเงินเทาไร จากนั้นก็เอาจํานวนเงิน
มาหารเฉลี่ยจํานวนสินคาที่ขนสงตอเที่ยวบริษัทที่รับ Outsource และผูวาจางอาจทําหมายเหตุไว
ทายสัญญาวาถานํ้ามันขึ้นหรือลง 5%จากราคา ณ วันทําสัญญา อาจจะมีการขอปรับราคา โดยจะตอง
มาเจรจากันกอน กรณีน้ีอาจทําใหตนทุนยังไมคงท่ี แตผลลัพธของการ Outsource สวนใหญแลวจะ
ดูกันที่ระยะยาวมากกวา 
 5)  Reduction in Staff Management Problems ปญหาในองคกรระดับ Management 
Staff เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได หากจะลดปญหาทางดานน้ีใหนอยลง บริษัทตองหาวิธีที่จะทําใหการ
ทํางานในระดับ Management Staff เปน Team Work แตหากบริษัททําการ Outsource โดยไปจาง
บุคลากรจากภายนอก ปญหาระหวางพนักงานก็จะลดลง 
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 6)  Improved Consistency Service บริการจะตองดีข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงการ Outsource อาจทํา
ใหบริการดีขึ้นหรือไมก็ได ตองดูจากประเภทของงานที่จะ Outsource วาบริษัทจะตัดสินใจทําการ
Outsource ในงานประเภทใด 
 7)  Reduced Capital Requirement เปนการลดตนทุน แตตองดูวาธุรกิจที่จะ Outsource 
เปนอยางไร เพราะบางธุรกิจจางผลิตสินคา 1 ชนิด จะตองใชเครื่องมือเคร่ืองจักรหลายชนิด อาจตอง
บังคับใหผูรับจาง Outsource ลงทุนซื้อ วิธีน้ีอาจเปนการลดตนทุนของบริษัท แตเปนการผลักภาระ
ใหผูรับจางมีตนทุนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเขาอาจมาคิดตนทุนคาผลิตสินคาตอหนวยกับบริษัทเพ่ิมขึ้นก็ได 
 8)  Reduced Risk ลดความเสี่ยง ความเสี่ยงจะตกอยูที่บริษัทหรือผูรับจาง Outsource  
ก็ขึ้นอยูกับธุรกิจ ซ่ึงในสวนที่เก่ียวของกับความเสี่ยงในทุกเร่ืองควรทําขอตกลงกําหนดไวดวย 
 ในกรณีศึกษานี้หลังการดําเนินธุรกิจโดยการจางผลิต ทําใหผูบริหารและพนักงาน
สามารถมุงเนนพัฒนา การจัดการดานอื่น สวนการลดตุนทุนยังไมชัดเจนขึ้นอยูกับตลาด และ
ยอดขายในแตละป เน่ืองจากยังมีคาใชจายขั้นตํ่าใหกับโรงงานรับจางผลิต อยางไรก็ดีการบริการ
ยังคงเปนปญหาเนื่องจากการไหลของขอมูลระหวางบริษัทยังไมตอเน่ือง จึงควรพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
 2.1.5  กระบวนการธุรกิจ (Business Process) 
  กระบวนการธุรกิจ (Business Process) คือกระบวนการที่บอกใหทราบถึงสถานภาพ
ปจจุบันและการไหลของขอมูลและวัตถุประสงคระหวางองคกรและภายในองคกร เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิเคราะหและจัดทําผังกระบวนการธุรกิจคือ แผนผัง IDEFO (Integrated Definition for 
Function Medeling) เคร่ืองมือน้ีใชในการปรับปรุงและวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ ใชในการ
จําลองการตัดสินใน การกระทํา กิจกรรมขององคกรหรือระบบ แสดงดังภาพที่ 2.1 

ตัวควบคุม (Control) 
 
 
ปจจัยเขา (Input)                                                                  ป จ จั ย ข า อ อ ก 
(Output) 
 

ตัวขับเคลื่อน (Mechanism) 
 

ภาพที่ 2.1  สวนประกอบของ IDEFO 

กิจกรรม 
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  1) กิจกรรม คือการกระทําหนาที่หรือการทํางานแทนดวยกรอบสี่เหลี่ยม (กริยา) เชน
ส่ังซ้ือวัตถุดิบ  
 2) ปจจัยขาเขา คือวัตถุหรือขอมูลที่ตองการเพ่ือใชทํากิจกรรม ซ่ึงถูกแปรรูปใหเกิด
ความสมบูรณของกิจกรรม เชน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ  
 3) ตัวควบคุม คือ แนวทาง หรือตัวควบคุมการเริ่มตนของกิจกรรม อาจรวมกับปจจัยขา
เขา เพ่ือทํางานใหเกิดปจจัยขาออก เชน ส่ิงที่ตองการ มาตรฐาน นโยบาย คําสั่ง 
 4) ตัวขับเคลื่อน คือ การระบุวากิจกรรมบรรลุผลสําเร็จดวยอะไรบาง เชน คนควบคุม 
เคร่ืองจักร เครื่องมือ คอมพิวเตอร 
 5) ปจจัยขาออก คือ ผลลัพธ หรือผลผลิตจากความสมบูรณของกิจกรรม เชนใบสั่งของ 
ในสั่งซ้ือ บิลเงินสด เปนตน 
 การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) 
 1) Hammer & Champy (1993) ไดใหคํานิยามของคําวา “Reengineering” หมายถึง 
“การพิจารณาหลักการพื้นฐานของธุรกิจ และการคิดหลักการข้ึนมาใหมโดยไมยึดติดกับหลักการ
พ้ืนฐานเดิม และปรับกระบวนการธุรกิจใหม เพ่ือใหบรรลุถึงผลลัพธถึงเปาหมายขององคกรท่ีตั้งไว 
โดยใชตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานใน 4 ดาน คือ ตนทุน คุณภาพ การบริการ และความร็ว” อธิบายให
เขาใจงายก็คือ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของธุรกิจ (Business Process Reengineering) คือ
การร้ือระบบการทํางานใหมท้ังหมด โดยมีแนวคิดรากฐานมาจากการออบแบบกระบวนการของ
ธุรกิจใหม เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา และในขณะเดียวกันก็ยังเปนการวัดสมรรถนะดานตางๆ ของ 
ธุรกิจดวยทั้งในดาน ตนทุน คุณาพ การบริการ และความเร็ว  
 แนวความคิดในการสรางระบบการทํางานหรือกฎเกณฑแบบใหม ตามหลักการของ 
Hammer (1990) จะใชแนวความคิดการจัดระบบตามผลงานไมใชตามลักษณะงาน ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
 แนวคิดที่ 1 คือ การจัดการองคกรใหปฎิบัมิงานมุงสูความสําเร็จที่เปาหมายขององคกร 
ไมใชการปฎิบัติงานเพ่ือใหผานแตละข้ันตอนหรือกระบวนการที่กําหนดไว โดยใหพนักงานมีความ
รับผิดชอบตลอดกระบวนการทํางาน เพ่ือลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสงมอบในแตละ
ข้ันตอน 
 แนวคิดที่ 2 คือ ผูที่ตองการผลของการดําเนินงาน คือผูที่สามารถปฏิบัติงานไดเอง 
สามารถลดความทับซอนของผูปฎิบัติงาน  
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 แนวคิดที่ 3 คือ การเก็บขอมูล หรือทรัพยากรอยางมีระบบเพ่ือใหสามารถนําไป
ดําเนินการในลําดับตอไปได โดยไมนําไปรวบรวมหรือจัดการกอยการดําเนินการขั้นตอไป 
 แนวคิดที่ 4 คือ นโยบายการดําเนินการเปนศูนยรวมหรือ การกระจาย ขึ้นอยูกับการ
วิเคราะหเพ่ือหาจุดสมดุล การนําเทคโนโลยีมาใช การสรางกระบวนการดําเนินงานที่ เปน
มาตราฐาน เพ่ือใหมีความยืดหยุนตอการบริการ 
 แนวคิดที่ 5 คือ การเชื่อมโยงกิจการแนวขนาน แทนการผสมผสานผลงาน ซ่ึงแตละ
หนวยทําหนาที่เดียวกันในรูปแบบหน่ึงของการประมวล แนวขนานที่ประสบความสําเร็จ คือ 
หนวยงานตางกัน ทํางานตางกัน มีการสื่อสารเช่ือมโยง ใชขอมูลรวมกัน  
 แนวคิดที่ 6 คือ ใหการตัดสินใจอยูตรงจุดที่ทํางาน และสรางกลไกการควบคุมไวในกา
ระบวนการในองคกร หลักการนี้เสนอวา คนที่เปนผูทํางานควรเปนผูตัดสินใจ และกระบวนการ
ทํางานเองสามารถมีกลไกการควบคุมในตัวเองได ดังน้ัน การบริหารงานตามลําดับขั้นตอน แบบป
รามิด นอกจากนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับปละประมวลขอมูลได และระบบ
ผูเชี่ยวชาญสามารถใหความรูในระดับหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหคนตัดสินในไดเอง เม่ือผูทํางานเปนผูที่
บริหารงานเอง ควบคุมเอง ลําดับชั้นความลาชา และลดระบบการทํางานตามขั้นตอน 
 แนวคิดที่ 7 คือ การเรียกขอมูลคร้ังเดียวจากแหลงขอมูล หลักการสุดทายน้ีเม่ือเราเก็บ
ขอมูลชิ้นหน่ึง ทําใหเราสามารถเก็บขอมูลน้ันไวในฐานขอมูลซ่ึงเชื่อมโยงกับทุกคนที่ตองการใช
ขอมูลน้ัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กโทรนิกสทําใหสามารถเก็บใชและสงผานขอมูลได
อยางงายดาย 
 กรณีศึกษามีการดําเนินการออกแบบเริ่มตน ตามแนวความคิดท่ีไดกลาวมาขางตนแลว 
อยางไรก็ดีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงภาพในองคกร หรือกับภายนอกองคกร ดังน้ันการพัฒนาโดยใช
ศักยภาพดานการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กโทรนิกส จึงควรนํามาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางแกไข
ปญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
 ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตองมีการจัดทําอยางเปน
ระบบและเปนไปตามขั้นตอนการทํางานตามลําดับกอนหลัง โดยจะใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการ
ทํางานแบบตางๆ และขั้นตอนการเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) มี
ดังน้ี 
 ผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) คือ แผนภาพที่แสดงลําดับ
ข้ันตอนการทํางานของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการนําระบบ ERP มา
ใช โดยมีสัญลักษณตางๆ ในการเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือชวยลําดับแนวความคิดในการ
วิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกอนนําระบบ ERP มาใช 
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และหลังนําระบบ ERP มาใช จัดเปนวิธีที่นิยมใชกันมาก เน่ืองจากทําใหเห็นภาพในการทํางานของ
ระบบ ERP ไดงายกวาการใชขอความ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เขาสู
ระบบมาตรฐานแบงเปนข้ันตอน ดังน้ี 
 1) การวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจกอนปรับปรุง (AS IS Process Analysis) 
 ทีมงานตองพิจารณากระบวนการทางธุรกิจในปจจุบันเพื่อการวางแผนการนําระบบ 
ERP มาใชดวยเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก ผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) 
ซ่ึงเปนแผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานของกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชสัญลักษณตางๆ 
ในการเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือชวยลําดับแนวความคิดในการวิเคราะหกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกอนนําระบบ ERP มาใช และกระบวนการทางธุรกิจ
หลังนําระบบ ERP มาใช เปนวิธีที่นิยมใชกันมากเพราะทําใหเห็นภาพในการทํางานของระบบ ERP 
ไดงายกวาการใชขอความ การดําเนินงานของทุกองคกรตองมีกระบวนการทํางานและขั้นตอนการ
ทํางานที่เปนระบบ แตเน่ืองจากกระบวนการทํางานในปจจุบันอาจมีขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน
หรือไมสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับสวนงานตางๆภายในองคกร ดังน้ัน การจัดทําผังกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) แสดงกระบวนการทํางานในปจจุบัน สามารถนํามาใชใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและลดขั้นตอนการซ้ําซอนได ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการใชระบบ 
ERP ในอนาคต 
 กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของกิจกรรมดานโลจิสติกส (Logistics) ที่
ตองวิเคราะหปรับปรุง เชน กระบวนการวางแผนการผลิต กระบวนการจัดซ้ือจัดหา กระบวนการ
ขายสินคา กระบวนการจัดการสินคาคงคลัง/คลังสินคา 
 2) การวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง (TO BE Process Analysis) 
ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตองจัดทําอยางเปนระบบ และ
เปนไปตามขั้นตอนการทํางานตามลําดับกอนหลัง โดยพิจารณาลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน 
(Eliminate) การรวมขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอนเขาไวดวยกัน (Combine) การปรับลําดับขั้นตอน
การทํางานใหสะดวกขึ้น (Rearrange) และการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหงาย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (Simplify) 
 หลังจากไดดําเนินการวิ เคราะหกระบวนการทางธุรกิจกอนปรับปรุงโดยใชผัง
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow Chart) แลวตองดําเนินการปรับปรุงการทํางาน
ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพหรือใหสามารถรองรับการทํางานที่เปนระบบ และเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ไดซ่ึงกระบวนการปรับปรุงการทํางานสามารถวิเคราะหไดจากผัง
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กระบวนการทางธุรกิจ และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน (TO BE Process) ตาม
หลักการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดังน้ี 
 1) ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน (Eliminate) 
 2) รวมขั้นตอนกําทํางานที่ซํ้าซอนเขาไวดวยกัน (Combine) 
 3) จัดลําดับขั้นตอนการทํางานเพื่อใหสะดวกและรวดเร็ว (Rearrange) 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Simplify) 
 ปจจัยในการพิจารณาปรับปรุงการทํางาน มีข้ันตอนดังน้ี 
 1) การวิเคราะหกระบวนการทํางานที่เปนปจจุบัน 
 2) การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแกปญหาในแตละข้ันตอนการ
ทํางาน 
 3) การวิเคราะหความตองการของกระบวนการทํางานเพื่อใหระบบสามารถรองรับ
ความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
การวิเคราะหปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใชผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow 
Process Chart) 
 ผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart) เปนแผนภูมิที่ใช
บันทึกขั้นตอนการทํางานตามลําดับกอนหลัง โดยใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการทํางานแบบตางๆ 
จํานวน 5 กลุม ไดแก 
 

  หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation) 

  หมายถึง ขั้นตอนการเคลื่อนที่เคลื่อนยาย (Transportation) 

  หมายถึง ขั้นตอนการรองาน (Delay) 

  หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection) และ 

  หมายถึง ขั้นตอนการเก็บสินคาหรือวัสดุ 
 
 ขั้นตอนในการจัดทําผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart) 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ทําการเก็บขอมูลในการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนการผลิตจนจบขั้นตอนการบรรจุ
หีบหอเพ่ือทําการสงมอบ โดยจะแยกการเก็บขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 
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 สวนที่ 1 การเก็บขอมูลระยะทางในการเดินทางของวัสดุในสายผลิตของแผนกตางๆ วา
มีระยะทางจากเครื่องจักรหนึ่งถึงอีกเครื่องจักหน่ึงเทาไหร โดยเร่ิมนับระยะทางเมื่อมีการเคลื่อนที่ 
และหยุดนับเมื่อวัสดุหยุด “ใหนับเปนหน่ึงครั้ง” แลวจดบันทึกเอาไว ทั้งน้ีการนับระยะการเดินทาง
ใหทําการนับอยางนอย 3 ครั้ง แลวนํามาหาคาเฉลี่ยของระยะทาง หลังจากนั้นจึงจดขอมูลระยะทาง
เฉลี่ยไว 
 สวนที่ 2 การเก็บขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตช้ินงานในสายผลิตของแผนกตางๆ วามี
เวลาในการผลิตของแตละเคร่ืองจักรเทาไหร โดยเร่ิมจับเวลาตั้งแตการจับช้ินงานเขาเครื่อง และ
หยุดนับเมื่อวัสดุหยุด “ใหนับเปนหน่ึงคร้ัง” แลวจดบันทึกเอาไว ทั้งน้ีการจับเวลาใหจับเวลาการ
ผลิตอยางนอย 3 ครั้ง แลวนํามาหาคาเฉลี่ยของเวลา และจดขอมูลเวลาที่ใชในการผลิตโดยเฉลี่ยไว 
 สวนที่ 3 การเก็บขอมูลเวลาในการเดินทางของวัสดุในสายผลิตของแผนกตางๆ วา 
ระยะทางจากเครื่องจักรหน่ึงถึงอีกเคร่ืองจักรหนึ่งใชเวลาเทาไหร โดยเร่ิมจับเวลาเมื่อมีการเคลื่อนที่
และหยุดจับเวลาเมื่อวัสดุหยุด “ใหนับเปนหน่ึงคร้ัง” แลวจดบันทึกเอาไว ทั้งน้ีการจับเวลาใหจับ
เวลาในการเดินทางอยางนอย 3 คร้ัง แลวนํามาหาคาเฉลี่ยของเวลา และจดขอมูลเวลาที่ใชในการ
เคล่ือนที่โดยเฉลี่ยไว 
 ขั้นตอนที่ 2 
 กรอกขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนตางๆของแตละแผนกลงใน Flow Process chart 
 ขั้นตอนที่ 3 
 เมื่อไดขอมูลตามที่ตองการแลวใหทําการโยงเสนเพ่ือดูเสนทางการดําเนินการ 
 ทั้งน้ีในการจัดทําผังกระบวนการการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Process Chart) ควรมี 
แผนภาพการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow Diagram) ควบคูไปดวยโดยเปนแผนภาพที่วาดตรงตาม
มาตราสวนและตําแหนงตางๆ ในสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งใสเสนทางการเคลื่อนที่ของวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ และมีสัญลักษณของผังกระบวนการเคลื่อนที่ของวัสดุกํากับไวดวย 
 ขั้นตอนที่ 4  
 นําขอมูลที่กรอกในผังกระบวนการเคลื่อนที่ของวัสดุมาทําการวิเคราะหวา มีขั้นตอน
ใดบางที่จะสามารถลดไดตามหลักการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดังน้ี 
 1) ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปน (Eliminate) 
 2) รวมขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอนเขาไวดวยกัน (Combine) 
 3) จัดลําดับขั้นตอนการทํางานเพื่อใหสะดวกและรวดเร็ว (Rearrange) 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Simplify) เพ่ือใหได
ข้ันตอนที่เปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และทําการเรียงลําดับข้ันตอนใหมอีกรอบ 
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 ขั้นตอนที่ 5 
 เปนการนําคาเวลากอนการปรับปรุงทั้งหมดมารวมกัน และนําคาเวลาหลังการปรับปรุง
ท้ังหมดมารวมกัน จากนั้นหาผลตางจากการปรับปรุง 
 ขั้นตอนที่ 6 
 เปนการคํานวนเปอรเซ็นตหรือรอยละของการปรับปรุง 
 การสรุปผลที่ไดนําเสนอไดดังน้ี 
 1) สามารถลดเวลาในการทํางานลง จากทั้งหมดเทาไร เหลือเทาไร คิดเปนรอยละ
เทาไร 
 2) สามารถลดขั้นตอนการทํางาน จากกี่ขั้นตอนเหลือก่ีขั้นตอน 
 
2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สราวุธ  เพ็ชรมุข (2549) ไดทําการประยุกตใชตัวแบบอางอิงการปฏิบัติการโซอุปทาน
เพ่ือวัดผลการปรับปรุงคาสมรรถนะในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผนรีดมวน ซ่ึงงานวิจัยไดศึกษา
วิธีการใชตัวแบบอางอิงการปฏิบัติการโซอุปทาน (Supply Chain Operation Reference Model: 
SCOR-Model) โดยการนําเอาธุรกิจที่ประกอบดวยกระบวนการ 5 กระบวนการหลัก ที่มีเปาหมาย
เพ่ือการสนองตอบตอความตองการของลูกคา ไดแก กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการ
จัดหา (Source) กระบวนการผลิต (Make) กระบวนการสงมอบ (Delivery) และกระบวนการรับคืน
สินคา (Return) มาสรางแผนที่กระบวนการเริ่มแรกกอนการปรับปรุง ดวยการเปรียบเทียบกับตัว
แบบอางอิงการปฏิบัติการโซอุปทาน เรียกกระบวนการธุรกิจน้ีวา กระบวนการธุรกิจท่ีเปน (As-Is) 
จากภาพขององคประกอบของ SCOR-Model ท่ีชวยแกปญหาของกรณีศึกษาของผูวิจัย มีการ
กําหนดมาตรวัด (Metric) และมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) เพ่ือการหาคาสมรรถภาพหลัก
ของ 3 องคประกอบสําคัญของกระบวนการ คือ สมรรถนะจํานวนวันของสินคาคงคลัง (Inventory 
Days of Supply) สมรรถนะรอบเวลาของวงจรเงินสด (Cash-to-Cash Cycle Time) และสมรรถนะ
ของประสิทธิภาพการจัดสง (Delivery Performance) ใหกับกระบวนการธุรกิจปรับปรุง (To-Be) 
 เชาวน ลิมปวัฒกี (2549)  ศึกษาการปรับโครงสรางทางธุรกิจของโรงงานผลิตสีเพ่ือลด
เวลาในการจัดสงสินคา จากการศึกษาพบวากระบวนการปจจุบัน ระยะเวลาในการจัดสงสินคาของ
บริษัทมีระยะเวลานานกวาคาเฉลี่ยในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงทําใหบริษัทสูญเสียความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ดังน้ัน การปรับโครงสรางทางธุรกิจจึงถูกนํามาใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ และลด
การกระทําที่ไมกอใหเกิดคุณคา หรือไมกอใหเกิดประโยชนจากกระบวนการสั่งและสงสินคา 
ในปจจุบัน โดยการปรับโครงสรางทางธุรกิจ โดยเร่ิมตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
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ของบริษัท โดยใช SWOT, PEST และ Porter’s 5 forces จากนั้นบุคคลที่เก่ียวของทุกคนตองเขาใจ
ในโครงการที่จะทํา หลังจากที่เขาใจโครงการแลวจะตองมีการตั้งทีมในการปรับโครงสรางทาง
ธุรกิจ และตั้งวัตถุประสงคของโครงการ จากนั้นกระบวนการปจจุบัน (As-Is process) จะถูกนํามา
วิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละกระบวนการยอย จากคําแนะนําตางๆ ที่ใชใน
การแกปญหาถูกนําเสนอ และถูกกําหนดความสําคัญเพ่ือใชตัดสินใจในการลงมือทําโครงการ ใน
ขณะเดียวกัน กระบวนการทํางานใหม (To-Be process) ก็จะถูกออกแบบโดยนําขอเสนอแนะ
เหลาน้ันมาประยุกตใช ตอจากนั้นแผนการในการทําโครงการก็จะถูกทําข้ึนมาใหแกแตละฝายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการทําโครงการ สุดทายผลลัพธระหวาง กระบวนการปจจุบัน และกระบวนการ
ทํางานใหม ก็จะถูกนํามาเปรียบเทียบเพ่ือทําการประเมินผลของโครงการ 
 รัชดาภรณ  เพ็ชรนิคม (2550) ทําการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ในโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตนํ้าผลไมกระปองสงออก โดยบริษัทประสบปญหาการสงมอบ
สินคาใหกับลูกคาลาชา การวิเคราะหปญหาไดนําหลักการแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานในโซ
อุปทานระดับ 1-2 มาประยุกตใชในการสรางแบบจําลอง ลักษณะการดําเนินงานทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมการผลิตผลไมกระปองสงออก รวมถึงมีการประยุกตใชแผนภาพการไฟลของ
กระบวนการ (Functional Flow Chart) และแผนภาพทางกระบวนการธุรกิจ (Integration Definition 
for Function Modeling) จากนั้นทําการวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดย
นําหลักการคํานวณหาทางวิกฤต (Critical Path Method) 
 ชุติมา  เพ็ญนภาภรณ (2551) ศึกษาปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบ ERP เขามาใช
ภายในศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค พบวา ศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค ที่ทําการศึกษา 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโดยการนําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เขา
มาใชภายในศูนยกระจายสินคา โดยที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวรมาเปนเคร่ืองมือหลักใน 
การควบคุมข้ันตอนปฏิบัติงาน ซ่ึงจากเดิมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟแวร Warehouse 
Management System หรือ WMS เปนระบบที่ใชทุกสวนงานภายในศูนยกระจายสินคา และไดมี
การเปลี่ยนแปลงมาเปน System Application Product หรือ SAP โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ เพ่ือให
เกิดการลดคาใชจายขององคกร เน่ืองจากระบบ SAP เปนระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ท้ังหมดขององคกรได โดยเร่ิมตนต้ังแตการวางแผนการผลิต การวางแผนทางการตลาด ความ
เคลื่อนไหวของสินคา รวมไปถึงคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการตั้งแตการผลิตสินคา
จนกระทั่งสินคาถึงมือลูกคา จึงนับไดวาเปนสาเหตุของขอแตกตางที่ระบบ WMS กับระบบ SAP มี
คุณสมบัติที่ตางกันอยางชัดเจน เน่ืองจากระบบ WMS เปนโปรแกรมสําเร็จภาพที่สรางมาเพ่ือบริหาร 
จัดการสินคาภายในศูนยกระจายสินคาเทาน้ัน แตไมสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในสวน
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ของการตลาดและคาใชจายได ซึ่งเปนผลโดยตรงทําใหไมสามารถทราบถึงขอมูลท่ีแทจริง จึงไม
กอใหเกิดการพัฒนาเปาหมายของการนําระบบ SAP  
 วีระพล คูณทวีเทพ (2552)  ศึกษาการพัฒนาโซอุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการ
กระจายสินคา โดยใชแบบจําลองพลวัตของระบบรวมกับเคร่ืองหมายแบบจําลองกระบวนธุรกิจ 
การจัดสงที่ลาชาอาจเปนสาเหตุของการขาดความนาเชื่อถือ โดยที่หลักในการกระจายสินคาที่ดี
จะตองมีการสงมอบถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงได
จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการใหบริการลูกคาใหดีย่ิงขึ้น ดังน้ันในการวิจัยน้ี
จึงนําแนวความคิดโซอุปทานแบบลีนมาใช เพ่ือมุงเปาหมายในการสรางแบบจําลองสถานการณ
ของแบบจําลองเครื่องหมายกระบวนการธุรกิจ (Business Process Modeling Notation: FPMN) 
ข้ึนมาเปนแบบจําลองพลวัตของระบบ (System Dynamics Model) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของระบบ
ของกระบวนการกระจายสินคาของอุตสาหกรรมผลิตนํ้าผลไมพรอมด่ืมโดยนํานโยบายที่ไดรับการ
ปรับปรุง แปลงมาเปนแบบจําลองเครื่องหมายกระบวนการธุรกิจเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจ
และการไหลที่มีการเช่ือมโยงของขอมูล ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธของการทํางานในแตละกิจกรรม
ท้ังหมดที่มีการใชทรัพยากรรวมถึงปจจัยที่กําหนดในแตละกระบวนการในโซอุปทาน   
 กฤษฎิมา  เบญจประภาพร (2553) ศึกษาการวางแผนและควบคุมวัสดุโดยใชระบบ SAP 
Business one โดยทําการศึกษาธุรกิจประเภทสื่อส่ิงพิมพ พบวาสื่อส่ิงพ่ิมพทางดานซัพพลายเชน
และโลจิสติกสมีผูใหความสนใจศึกษามากขึ้น อีกทั้งสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนํามา
เปนสวนหน่ึงของสาขาหรือวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษา ทําใหมีผูสนใจกวางขวางอยางแพรหลาย
ข้ึนจากเดิม จึงเปนแรงผลักดันสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหมที่สนใจผลิตสินคาทางดานนี้
เพ่ิมมากขึ้น อาทิเชน หนังสือพิมพ และพอกเก็ตบุค สงผลใหผูผลิตมีการแขงขันและผลิตสินคาไว
เพ่ือจัดเก็บสินคากักตุนไวเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค มีปญหาเร่ืองตนทุนมูลคา
สินคาคงคลังทางดานประเภทหนังสือและพ็อกเก็ตบุคที่มีมูลคาสูงข้ึนในชวงที่ผานมา ซ่ึงการ
ศึกษาวิจัยไดนําการวางแผนและควบคุมสินคาโดยใชระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
โปรแกรม SAP Business One ซ่ึงสงผลใหกระบวนการจัดจําหนาย และกระบวนการจัดการสินคา
คงคลังและคลังสินคาใชเวลาในการดําเนินงานที่ลดลง ทําใหสามารถชวยแกไขปญหามูลคาสินคา
คงคลังของบริษัทที่สูงขึ้นในที่ผานมานั้น ลดลงเปนลําดับไมกระทบตอการวางแผนจัดเก็บสินคาไว
เพ่ือจัดจําหนายใหกับลูกคา อีกทั้งทําใหขอมูลทางดานสินคาคงคลังมีความถูกตองแมนยํามี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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บทที่ 3 
การศึกษาสภาพทั่วไปของกรณีศึกษา 

 
 เน้ือหาในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลทั่วไปของบริษัทท่ีเปนกรณีศึกษา โครงสรางองคกร 

กลุมผลิตภัณฑ ขั้นตอนกระบวนการทํางานในปจจุบัน และปญหาท่ีพบ  
 
3.1 ขอมูลท่ัวไป 
 กรณีศึกษาเปนการดําเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
โดยใหความสําคัญกับการการออกแบบผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา และการดําเนิน
กิจการการจางโรงงานรับจางผลิต ประเภท Contract Electronics Manufacturing ซ่ึงในกรณีศึกษานี้
ทําการศึกษาเฉพาะการดําเนินธุรกิจการจัดการการจางผลิตระหวางบริษัทผูวาจางผลิต กับโรงงาน
รับจางผลิตในประเทศไทย ซ่ึงการผลิตเปนการผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกคาปลายทาง 
 3.1.1 บริษัทผูวาจางผลิต 
   โดยกรณีศึกษามีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศอเมริกา San Jose California กอตั้งในป 
ค.ศ. 2009 โดยเกิดจากการควบรวมกิจการของ 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
NASDAQ วันที่ 29 มิถุนายน 2004 โดยหุนสามัญของเรามีการซื้อขายภายใตสัญลักษณ "ABC" โดย
ดําเนินการธุรกิจการออกแบบและผลิตสินคาสําเร็จรูปตามความตองการของลูกคา มีโรงงานผลิตทั้ง
แบบผลิตเองในประเทศจีน และอิตาลี การจางโรงงานรับจางผลิตในประเทศไทย มีทีมงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ Research & Development ดําเนินการในสาขายอยซ่ึงครอบคลุมทวีปอเมริกา 
ยุโรป และเอเชีย   
 สาขาตางๆ ของบริษัทมีดังน้ี  
 1) Tucson Arizona USA 
 2) Santa Rosa California USA 
 3) Acton Massachussets USA 
 4) Denville New Jersey USA 
 5) Horseheads New York USA 
 6) Ottawa Canada 
 7) European Locations: 
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 8) Caswell UK 
 9) Paignton UK 
 10)  Zurich Switzerland 
 11)  San Donato Italy 
 12)  Asian Locations: 
 13)  Shenzhen China 
 14)  Bangkok Thailand 
 ปจจุบันมีพนักงานทั้งส้ิน 2,700 คนทั่วโลก โดยประมาณ 1,700 คนเปนพนักงานรายวัน
ในประเทศจีน อีกจํานวน 300 คนเปนพนักงานรายวันในประเทศอิตาลี และ 1,000 คนเปนพนักง
งานรายเดือน ทีมงานบริหารมีประสบการณในแตละดาน เฉล่ียมากกวา 20 ป  
 ทีมวิศวกรดานการออกแบบคิดเปน 60% ของพนักงานรายเดือน ซ่ึงเปนกลุมพนักงาน
หลักที่บริษัทใหความสําคัญ เน่ืองจากการแขงขันภายในกลุมธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจาก
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วแลว ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑที่สามารถออกแบบไดตรงความตองการ ครอบคลุมความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
ดานเทคโนโลยีการออกแบบหลายระดับตั้งแตข้ันตอนการสรรหาวัตถุดิบ การผลิตอุปกรณก่ึง
สําเร็จรูป จนกระทั้งผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป ดังน้ันคาใชจายทางดานวิศวกรจึงมีมูลคาสูง และเปน
สวนสําคัญของการบริหารใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการแขงขันและการเจริญเติบโตของบริษัท  
 อยางไรก็ดีผลตอบแทนตอหนวยของกลุมธุรกิจน้ีมีมูลคาสูงเชนเดียวกัน  ทั้งน้ี
ผลตอบแทนขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ สภาพการแขงขันของตลาดในแตละชวงเวลา 
ความสามารถของทีมงานในการดําเนินการลดตนทุนการผลิตดานอื่น เชนการวาจางโรงงานผลิตที่
ไมตองแบกรับคาใชจายดานแรงงาน การสรรหาวัตถุดิบที่มีราคาต่ําลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งน้ียัง
ตองคงคุณภาพของสินคาและบริการ จึงมีการพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา มียอดขายที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง คือ 235 
ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2008, 211 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2009, 393 ลานดอลลาสหรัฐใน
ป ค.ศ. 2010 และ 467 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2011 ในขณะที่รายไดสุทธิหลังจากหักภาษีมี
ปริมาณที่ผกผัน คือ ขาดทุน 23 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2008 ขาดทุน 32 ลานดอลลาสหรัฐในป 
ค.ศ. 2009 กําไร 12 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2010 ขาดทุน 46 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2011 
ท้ังน้ีเปนผลมาจากการลงทุนในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น จากจํานวนการลงทุนที่ 33 
ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2008, 26 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2009, 41 ลานดอลลาสหรัฐในป 
ค.ศ. 2010 และเพิ่มสูงเปนสองเทาหรือ 65 ลานดอลลาสหรัฐในป ค.ศ. 2011  
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ภาพที่ 3.1  งบกําไรขาดดุล ระหวางป 2008 ถึง ป 2011 

 
 ในสวนงบดุลของบริษัท ตั้งแตป 2008 ถึง 2011 ในสวนของสินทรัพยของบริษัทจะมี
อัตราที่เพ่ิมขึ้น คือจาก ป ค.ศ. 2008 มีจํานวนสินทรัพยรวมอยูที่ 212 ลานดอลลาสหรัฐ ป ค.ศ. 2009 
มีจํานวนสินทรัพยรวมอยูที่ 230 ลานดอลลาสหรัฐ ป ค.ศ. 2010 มีจํานวนสินทรัพยรวมอยูท่ี 360
ลานดอลลาสหรัฐ และ ป ค.ศ. 2011 มีจํานวนสินทรัพยรวมคือ 375 ลานดอลลาสหรัฐ โดยมูลคา
สินทรัพยสวนใหญจะอยูในรูปของสินคาคงคลังและในสวนของเคร่ืองจักรและโรงงานซึ่งมี
อัตราสวนปริมาณอยูที่ระดับที่มากกวาคร่ึงหน่ึงของทรัพยสินโดยรวม โดยหากจําแนกในแตละป 
สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ คือ  
 ป ค.ศ. 2008 มีจํานวนสินทรัพยในรูปของสินคาคงคลัง 60 ลานดอลลาสหรัฐ 
 ป ค.ศ. 2009 มีจํานวนสินทรัพยในรูปของสินคาคงคลัง 60 ลานดอลลาสหรัฐ 
 ป ค.ศ. 2010 มีจํานวนสินทรัพยในรูปของสินคาคงคลังรวม 63 ลานดอลลาสหรัฐ 
 ป ค.ศ. 2011 มีจํานวนสินทรัพยในรูปของสินคาคงคลังรวม 102 ลานดอลลาสหรัฐ  
 ในขณะที่มูลคาสินทรัพยในสวนของเครื่องจักรและโรงงานจะมีปริมาณ ดังน้ี คือ 
 ป ค.ศ. 2008 มีจํานวนสินทรัพยในสวนของเครื่องจักรและโรงงาน 112 ลานดอลลาสหรัฐ 
 ป ค.ศ. 2009 มีจํานวนสินทรัพยในสวนของเครื่องจักรและโรงงาน 112 ลานดอลลาสหรัฐ  
 ป ค.ศ. 2010 มีจํานวนสินทรัพยในสวนของเครื่องจักรและโรงงาน 127 ลานดอลลาสหรัฐ  
 ป ค.ศ. 2011 มีจํานวนสินทรัพยในสวนของเครื่องจักรและโรงงาน 183 ลานดอลลาสหรัฐ  
 ในขณะที่คาใชจายที่ตองจายในระยะสั้นมีจํานวนเพิ่มข้ึน จากป ค.ศ. 2008 มีจํานวน
คาใชจายที่ตองจายในระยะสั้น 21 ลานดอลลาสหรัฐ ป ค.ศ. 2009 มีจํานวนคาใชจายที่ตองจายใน
ระยะสั้น 32 ลานดอลลาสหรัฐ ป ค.ศ. 2010 มีจํานวนคาใชจายที่ตองจายในระยะสั้น 51 ลานดอลลา
สหรัฐ และป ค.ศ. 2011 มีจํานวนคาใชจายที่ตองจายในระยะสั้น 66 ลานดอลลาสหรัฐ และบริษัท
ไมมีคาใชจายที่ตองจายในระยะยาวเลย 
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ภาพที่ 3.2  งบดุลป 2008-2011 
 
 เปาหมายขององคกร 
 1) Ease of doing Business คือ ความสามารถในการทําธุรกิจที่สะดวกและมีข้ันตอนที่
ไมสลับซับซอน 
  2) Innovation Engine คือ ความเปนผูนําในดานการออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
เพ่ือสนองความตองการของลูกคาที่มีความแตกตางกันไป 
 โครงสรางขององคกร 
 โครงสรางขององคกรมีทั้งแบง ตามกลุมของพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงไดแก
แผนกออกแบบผลิตภัณฑ และทีมวิศวกรการผลิต เน่ืองจากอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เฉพาะดาน สวนแผนกอื่นๆ ทําการแบงตามภาระหนาที่ เชนดานขอมูลเทคโนโลยี ดานซัพพลาย
เชน การวางแผน ดานคุณภาพ ดานการเงิน ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย และดานบุคคล  
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ภาพที่ 3.3  ผังโครงสรางองคกรของบริษัทผูวาจางผลิต 
 

 โดยงานวิจัยน้ีเก่ียวของกับแผนก Supply Planning ซ่ึงอยูภายใตแผนกการวางแผน 
(Planning) โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ  ในการตรวจสอบคําสั่งซ้ือของลูกคาปลายทาง ซ่ึงฝายขาย
ท่ีอยูในสาขาตางๆ ทั่วโลกปอนขอมูลผานระบบ ERP เม่ือระบบตรวจสอบวาไมมีสินคาคงคลังที่
สามารถจัดสงตามคําสั่งซ้ือได ระบบจะดําเนินการออกเอกสารใบขอซื้อใหแผนก Supply Planning 
ออกเอกสารการสั่งซ้ือสินคาสําเร็จรูป จากโรงงานรับจางผลิต  
 เมื่อโรงงานรับจางผลิตรับคําสั่งซ้ือ ระบบ ERP ของโรงงานจะทําการตรวจสอบวัตถุดิบ
ท่ีมีอยูในคลังวัตถุดิบ และรายการสั่งซ้ือที่รอการจัดสง หากยังไมเพียงพอระบบจะทําการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเพ่ิมเติม ฝายวางแผนการผลิตของโรงงานดําเนินการพิจารณาระยะเวลาสั่งซ้ือ ระยะเวลาการ
ผลิต ความสามารถในการผลิตและปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือยืนยันกําหนดการจัดสงสินคาสําเร็จรูป ไปยัง
บริษัทผูวาจางผลิต  
 เมื่อทําการผลิตตามคําสั่งซื้อแลว โรงงานรับจางผลิตจะจัดสงเอกสารเพื่อการชําระเงิน
ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการสินคาสําเร็จรูป จํานวน ราคา และรายละเอียดอื่นๆ เพ่ือใหบริษัทผูวา
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จางทําการรับสินคาสําเร็จรูป โดยขั้นตอนการรับมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการสั่งซ้ือ
ของผูวาจางผลิตในระบบ ERP กับเอกสารรายการสินคาของโรงงานรับจางผลิต ทั้งน้ีไมมีการ
ดําเนินการตรวจสอบนับสินคาสําเร็จภาพที่ผลิตไดกอนทําการรับสิ้นคาเขาระบบ ERP เน่ืองจาก
เงื่อนไขการสั่งซ้ือระบุใหโรงงานรับจางผลิตรับผิดชอบในการเก็บรักษาสินคาในบริเวณพื้นที่
คลังสินคาของโรงงานรับจางผลิต หากเกิดกรณีขาดหาย หรือชํารุดจากการเก็บรักษา โรงงานรับจาง
ผลิตเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายนั้น 
 ทั้งน้ีกําหนดการสงสินคาสําเร็จรูปไปยังลูกคาปลายทางอาจดําเนินการภายในวัน
เดียวกับการทํารับจากโรงงาน หรือภายหลัง ขึ้นอยูกับการจัดการของฝายขาย โดยเมื่อถึงกําหนดการ
จัดสง ฝายขายทําการออกเอกสารใบสงของโดยผานระบบ ERP จากน้ันระบบทําการสงเอกสารการ
หยิบของ (Picking list) ใหกับโรงงานผลิต เพ่ือจัดของตามการสั่งหยิบ เมื่อโรงงานรับจางผลิต
ดําเนินการและยืนยันแลว จึงมีการตัดสินคาออกจากในระบบ ERP การดําเนินกิจกรรมแตละ
ข้ันตอนผานระบบ ERP โดยการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพระหวาง Supply Planning ของ
บริษัทจางผลิตและโรงงานรับจางผลิต ทําใหฝายขายและทีมงานของบริษัทจางผลิตในสาขาแตละ
ประเทศสามารถรับขอมูลไดเสมือนการดําเนินกิจการการผลิตโดยมีโรงงานเอง จึงมีความสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจการจางผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีกรณีศึกษา บริษัทผูวาจางผลิตใชระบบ SAP 
ในขณะที่โรงงานรับจางผลิตใชระบบ Oracle   
 3.1.2 โรงงานรับจางผลิต 
   ขอมูลทั่วไป 
   โรงงานที่เปนกรณีศึกษาเปนโรงงานรับจางผลิตอุปกรณอิเลคทรอนิคส และอุปกรณ
ส่ือสารโทรคมนาคม โดยมีจุดประสงคหลักในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยคุณภาพ
เร่ิมกอตั้งเมื่อป 2543 ในเขตจังหวัดปทุมธานี หางจากทาอากาศยานประมาณ 50 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
การดําเนินการ 500,000 ตารางฟุต เช่ียวชาญทางดานการรับผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิคส ซ่ึง
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) และมีระบบ
การดําเนินงานที่ไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพ (ISO 9001:2000) 
มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ปจจุบันมีพนักงานทั้งส้ินประมาณ 3,000 คน 
โดยพนักงานรายวันที่ไดรับการอบรมอยางตอเน่ือง มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะดานเฉล่ียมากกวา  
5 ป สามารถตอบสนองลูกคาไดหลากหลายประเภท เชน Mass Storage Product ในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร Fiber Optics Components and Modules สําหรับอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมใยแกว
นําแสง Precision Electro Mechanical Opto-Mechanical Assemblies ในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ยังรองรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยอีกดวย 
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 โครงสรางขององคกร 
 การจัดการองคกรการบริหาร มีการจัดการ 2 ลักษณะคือ  
 1) แบงตามหนวยธุรกิจของลูกคา สวนของสายการผลิต และวิศวกรโดยมีแผนกการ
ผลิตและแผนกวิศวกรเฉพาะของแตละลูกคา เพ่ือรักษาผลประโยชนทางการคา และความรูทาง
เทคโนโลยีของลูกคาแตละราย  
 2) แบงตามหนาที่ของแตละแผนก ไดแก แผนกวัตถุดิบ แผนกการเงิน แผนกความคุม
คุณภาพ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสนับสนุนการดําเนินการ และแผนกทรัพยากรมนุษย 
 การจัดการองคกรการบริหารโดยเฉพาะงานการผลิตอุปกรณในแกวนําแสง บริษัทผูวา
จางผลิตแตละรายตองการใหโรงงานรับจางผลิตเก็บความรูเฉพาะของแตละผลิตภัณฑเปนความลับ 
และตองการใหแบงบุคคากรรับผิดชอบแตละลูกคาอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงวิศวกรที่ไดรับ
การสนับสนุนใหไปศึกษาโอนงานจากตางประเทศ จําเปนตองมีการทําขอตกลงการทํางาน หลังจาก
การสงไปอบรม ตองยังคงสภาพเปนพนักงานของบริษัทในชวงระยะเวลานึง  

 

 
 

ภาพที่ 3.4  ผังโครงสรางองคกรของโรงงานรับจางผลิต 
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3.2 ผลิตภัณฑของกรณีศึกษา 
 ผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูปไดแก อุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีพ้ืนฐานจาก Optic และ Laser 
โดยผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีความหลากหลาย และถูกออกแบบตามความตองการใชงานของลูกคา 
ตัวอยางของผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูปแสดงดังรูป 

 

 
 
ภาพที่ 3.5  ตัวอยางของผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูป 
 
 การออกแบบผลิตภัณฑมุงเนนใหเหมาะสมกับการความตองการของลูกคา โดยแยกกลุม 
ผลิตภัณฑตามพื้นฐานเทคโนโลยี การแขงขันของตลาดนอกจากราคาขาย ยังขึ้นอยูกับความรวดเร็ว
ในการนําผลิตภัณฑตนแบบ มาสูการผลิตในโรงงาน ดังน้ันการบริหารจัดการดานซัพพลายเชนที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินธุรกิจการผลิตโดยการออกแบบตามความ
ตองการของลูกคา ตั้งแตการจัดการการรับคําส่ังซ้ือ การวางแผนการผลิต การสั่งซื้อและการรับ
วัตถุดิบ การผลิต การจับเก็บสินคา และการจัดจําหนาย ถึงแมวาบริษัทไดมีการลงทุนนําระบบ ERP 
มาใชเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แตการดําเนินการธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง ควรมีการ
ปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาการออกแบบกระบวนการธุรกิจเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
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ดําเนินธุรกิจในระยะเวลานั้น ดังน้ันการศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการทํางานในปจจุบัน เพ่ือหาวิธีการ
หรือแนวทางการดําเนินใหม เพ่ือลดขั้นตอน หรือเวลาทํางานจึงเปนกิจกรรมที่เปนนโยบายหนึ่งเพ่ือ
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเน่ือง 
 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปของบริษัทจางผลิตแบงตามเทคโนโลยีพ้ืนฐานได 2 ประเภทดังน้ี 
 1) กลุม Optical Network Solution โดยกลุมลูกคาคือ กลุมผูผลิตอุปกรณและใหบริการ
ทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขายส่ือสารโทรคมนาคมทั่วโลก ผลิตภัณฑหลักๆ ประกอบ 
ดวย  High bit-rate networks-40 Gbps and above Field-proven dispersion management solutions 
Comprehensive Amplifier and Micro-optics solutions Advanced sub-systems using OASIS 
software platform 
 2) กลุม  Photonic คือ กลุมผูใหบริการทางดวนเทคโนโลยีในการสรางและควบคุมแสง
ข้ันสูงในอุตสาหการทางการแพทย อุตสาหกรรมการพิมพ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดย 
ผลิตภัณฑหลักๆ ประกอบดวย Broadest portfolio for 10 Gbps transmission Scalable family of 
high performance Wavelength Selective Switches (WSS) Next gen components for 40/100 Gbps 
transmission High Power Laser Diode High volume opto-electronics chip manufacturing 
 หากแบงผลิตภัณฑสําเร็จรูปของบริษัทจางผลิตตามการใชงานของลูกคาแบง 2 ประเภทดังนี้ 
 1) Industrial Laser Diode เพ่ือการใชงานในกลุมอุตสาหกรม 
  - Industrial 
  - Printing 
  - Medical 
  - Defense and Security 
  - Material Processing 
 

 
 
ภาพที่ 3.6  ตัวอยางการนําผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูปไปใชใน Industrial Laser Diode 
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 2) Consumer Laser Diodes เพ่ือการใชงานของผูบริโภค 
  - Display Technology 
  - 3D-Sensing Marketing 
  - Laser Assisted Magnetic Recording 
  - Commercial Application 
  - Optical Interconnects 
  - Optical and Finger Navigation 

  

 
 
ภาพที่ 3.7  ตัวอยางการนําผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูปไปใชใน Consumer Laser Diodes 
 
 โดยมีลูกคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิค
มากกวา 50 ราย โดยลูกคาหลักมีดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3.8  ตัวอยางของลูกคาที่ส่ังซื้อผลิตภัณฑสินคาสําเร็จรูป 
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3.3 กระบวนดําเนินธุรกิจ  
 เพ่ือการวางแผนความตองการการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา ทุกสัปดาหบริษัทผูวาจางผลิต
ทําการสงการพยากรณความตองการ (Demand Forecasting) ใหโรงงานรับจางผลิตลวงหนาเปน
ระยะเวลา 13 เดือน เพ่ือใหโรงงานผลิตนําขอมูลความตองการปอนเขาระบบ ERP และดําเนินการ
วิเคราะหสถานะของการวางแผนกําลังการผลิต (CRP: Capacity Requirement Plan) และทําการ
ส่ังซ้ือวัตถุดิบลวงหนา (MRP: Material Requirement Plan) ตามระยะเวลาสั่งซ้ือ (Lead time order) 
และระยะการผลิต (Production Lead time) ที่กําหนดไว  
 แตเน่ืองจากกระบวนการผลิตของธุรกิจเปนการผลิตตามคําสั่ง (made to order) ดังน้ัน
การเร่ิมใหโรงงานรับจางผลิตดําเนินการผลิตทําไดเมื่อมีการสงคําส่ังซ้ือเทาน้ัน ในการศึกษา
สถานการณปจจุบันของกรณีศึกษา พบวากิจกรรมหลักของกระบวนการทางธุรกิจ คือเพ่ือการสั่งซ้ือ
หรือการสั่งผลิต การกําหนดการผลิต การรับสินคา  การกําหนดวันสงสินคา  
 เมื่อศึกษาการไหลของขอมูล (Information flow) ทั้งภายในองคกร และระหวางองคกร
แสดงไดดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 3.9  การไหลของขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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 บริษัทผูวาจางผลิตใชระบบ ERP ของ SAP ซ่ึงขอมูลความตองการน้ัน นอกจากคําสั่ง
ซ้ือใหมแลวยังรวมถึงความตองการตามคําส่ังซ้ือของลูกคาท่ีคงคางตามกําหนดการสง (Back 
schedule) ความตองการเก็บสินคาสําเร็จรูปในปริมาณที่กําหนด (VMI Target Safety stock Target)
เมื่อระบบทําการประมวลขอมูลเปรียบเทียบกับปริมาณสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ และคําสั่งซื้อท่ีคางรับ  
หากปริมาณไมเพียงพอระบบจะออกเอกสารความตองการการสั่งซ้ือ (Purchase requirement)   

  จากน้ัน ฝายวางแผน Planning ของบริษัทผูวาจางผลิต ทําการออกเอกสารคําส่ังซ้ือ 
(Purchase order) ไปยังโรงงานรับจางผลิต เพ่ือทําการจัดการวางแผนการผลิตตามคําสั่งซื้อ โดยใช
ระบบ ERP หารายการความตองการวัตดุดิบและระยะเวลารับวัตถุดิบ โดยมีขอมูลกําลังการผลิตมา
พิจารณาประกอบการวางแผนการผลิต 
 ในกรณีมีขอจํากัดการผลิต (Constraint) จากวัตถุดิบหรือกําลังการผลิต บริษัทผูวาจาง
ผลิตจะเปนผูกําหนดลําดับความสําคัญการผลิต (Priority) เพ่ือแกไขปญหาระยะสั้น การแกปญหา
วัตถุดิบระยะยาว การจัดการแกไขบริหารควบคุมโดยแผนกซัพพลายเชน โดยอาจใชวิธีการพิจารณา
การกําหนดวัตถุดิบขั้นตํ่า Safety stock หรือหาผูจําหนายสํารอง (Second source) สวนการแกปญหา
กําลังการผลิตระยะยาว ถูกพิจารณาโดยกระบวนการ S&OP (Sale and Operation review) เพ่ือการ
ลงทุนเพ่ิมเติม โดยทุกแผนกมีสวนรวมในการประเมินความมั่นใจของการพยากรณความตองการ 
ความคุมทุนในระยะยาว และแนวทางพัฒนาในอนาคต 
 เมื่อโรงงานรับจางผลิต ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปครบถวน ตามปริมาณและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว โรงงานทําการจัดสงใบแจงหน้ีเพ่ือใหบริษัทผูวาจางทําการรับสินคาในระบบ 
ERP และดําเนินการชําระเงินในลําดับตอไป ทั้งน้ีตัวผลิตภัณฑสําเร็จรูปจะทําการเคลื่อนยายที่
จัดเก็บไปยังพ้ืนที่ที่กําหนดไว โดยยังอยูในบริเวณโรงงานรับจางผลิต  
 การดําเนินการขายเพ่ือการสงออกอาจดําเนินการทันทีท่ีรับผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือใน
ภายหลังขึ้นอยูกับกําหนดการจัดสง โดยผูวาจางผลิตเปนผูกําหนดรายการ จํานวน และออกเอกสาร
แจงรายการที่ตองการบรรจุหีบหอ (Picking list) พรอมขอมูลของลูกคาปลายทาง โรงงานรับจาง
ผลิตรับผิดชอบดําเนินการพิธีการทางศุลกากรเพื่อสงออก จากนั้นแจงหมายเลขการสงออกกลับไป
ยังผูวาจางผลิตเพ่ือเก็บขอมูลในระบบ ERP และตัดรายการออกจากระบบเพื่อออกใบแจงหน้ีให
ลูกคาในลําดับตอไป 
 เมื่อทําการศึกษารายละเอียดการดําเนินธุรกิจของบริษัทวาจางผลิต โดยการศึกษาการใช 
ERP ระบบ SAP พบวามีการใชระบบหลัก (โมดูล) 3 ระบบ ดังน้ี 
 1) ระบบการขายและการจัดสง (Sales and Distribution System: SD) 
 2) ระบบการบริหารพัสดุและสินคาคงคลัง (Materials Management System: MM) 
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 3) ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Accounting System: FI) 
 ซ่ึงในกรณีศึกษา เปนการศึกษาเฉพาะระบบการจางผลิตโดยโรงงานรับจางผลิต ซ่ึงการ
ใชงานระบบ ERP เก่ียวของเฉพาะระบบระบบการขายและการจัดสง (Sales and Distribution 
System: SD) และระบบการบริหารพัสดุและสินคาคงคลัง (Materials Management System: MM) 
เทาน้ัน 
 
3.4 ปญหาที่พบ 
 วิธีการดําเนินการในปจจุบันของบริษัทผูวาจางผลิต ถึงแมมีการออกแบบกระบวนการ
ทางธุรกิจเพ่ือใชระบบ ERP เพ่ือรูปแบบการจางผลิต แตวิธีการดําเนินงานยังใชพนักงานบันทึก
ขอมูลรับสินคาสําเร็จรูปแตละรายการ เพ่ือการตรวจสอบขอมูลยอนกลับหากเกิดกรณีตองรับสินคา
คืน จึงมีการระบุหมายเลขรหัสสินคา (Serial number) แตละช้ินในขั้นตอนการทํารับ ซ่ึงการทํารับ
ในแตละครั้งตองระบุหมายเลขรหัสสินคาตั้งแต 1 ชิ้นถึงมากกวา 100 ช้ินขึ้นอยูกับประเภทของ
สินคา ดังน้ันจึงมีโอกาสเกิดการผิดพลาดไดงาย เม่ือธุรกิจมีการเติบโตมียอดขายที่สูงขึ้น ในขณะที่มี
นโยบายควบคุมคาใชจาย โดยไมเพ่ิมการจางงาน ทําใหพนักงานตองทํางานลวงเวลา เกิดความ
เหนื่อยลา ปญหาความผิดพลาดมีโอกาสเกิดมากขึ้นและใชเวลาในการตรวจสอบ แกไขขอมูลนาน 
โดยเฉพาะชวงที่มีปริมาณงานมาก อาจเกิดปญหาการทํารับสินคาไมทันเวลา สงผลใหการสงสินคา
ไปยังลูกคาเกิดความลาชา ซ่ึงปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้นทั้งกระบวนการทํารับสินคาสินคาสําเร็จรูป และ
กระบวนการออกเอกสารการขายเพื่อการสงออกเชนเดียวกัน เน่ืองจากหากการรับสินคาไมถูกตอง 
เม่ือทําการขายโดยระบุรหัสสินคาตามหมายเลขที่ระบุในคลังสินคา แตของจริงในคลังสินคามี
รหัสสินคาที่แตกตางกัน ทําใหตองดําเนินการแกไข ใชเวลานาน อาจเสียโอกาสการขาย และ
กระทบตอความพึงพอใจของลูกคา 
 ดังน้ันการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการในปจจุบัน (AS IS) เพ่ือหาแนวทาง 
การปรับปรุง (TO BE) โดยการเสนอแนวทางการดําเนินการโดยมีแนวคิดใหมีการสงขอมูลระหวาง
ระบบ ERP และมีการบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัติ โดยใหระบบตรวจสอบขอมูลสําคัญกอนการ
บันทึก หากเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว ใหทําการบันทึกไดทันที และมีการสงรายงานความ 
สําเร็จ ทั้งกรณีดําเนินการสําเร็จ และหากมีขอผิดพลาด หรือไมเปนไปตามขอกําหนด ระบบมีการ
สงรายงานแจงเชนเดียวกัน  
 จากการศึกษา ขั้นตอนทํางานดําเนินการในปจจุบัน (AS IS) พบวามีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
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 ขั้นตอนการรับสินคา 
 1) พนักงานคลังสินคาของบริษัทผูวาจางผลิตตรวจสอบ email จากโรงงานรับจางผลิต
เพ่ือตรวจหาเอกสารการขายสินคาสําเร็จรูป คือใบแจงหน้ีที่ยังคางการทํารับ 
 2) เมื่อมี email จากโรงงานรับจางผลิต ทําการเปด email  และเปดเอกสารแนบ 
 3) จากหมายเลขของเอกสารแนบซึ่งเปนใบแจงหนี้ทําการตรวจสอบหมายเลขกับสมุด
บันทึกการรับ 
 4) หากไมพบหมายเลขใบแจงหน้ี จึงบันทึกหมายเลขใบแจงหน้ี ลงสมุดบันทึกการรับ 
 5) จากน้ันเขาสูระบบ SAP โดยระบุรหัสผูใชงาน และ รหัสการเขาสูระบบ 
 6) เมื่ออยูในหนาตาง SAP แลว จึงระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 
 7) จากน้ันระบุหมายเลขคําสั่งซ้ือ ซ่ึงแจงในใบแจงหน้ี 
 8) ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี เชนรายการสินคา รหัสสินคาจํานวน 
ราคา รหัสท่ีจัดเก็บสินคา (SLOC Storage location) 
 9) ทําการบันทึกหมายเลขใบแจงหน้ี จํานวนการรับ หมายเลขรหัสสินคา  
 10)  ทําการบันทึกขอมูล (SAVE) 
 11)  ในแตละขั้นตอนการปอนขอมูลหากระบบแจงขอผิดพลาด เชน ใบแจงหน้ีมีขอมูล
คลาดเคลื่อนกับขอมูลของในระบบ SAP ใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ หรือโรงงานรับจางผลิตเพ่ือ
ตรวจสอบแกไขในลําดับตอไป บางครั้งอาจเปนเพราะมีบุคคลอ่ืนกําลังดําเนินการแกไขหมายเลข
คําส่ังซ้ือที่ระบุอยู หรือเปนเพราะการบันทึกหมายเลขรหัสสินคา ซํ้ากัน หรือซํ้ากับขอมูลท่ีเคย
บันทึกแลวเปนตน อาจทําใหไมสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลได 
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ภาพที่ 3.10 หนาตางของ SAP เพ่ือทําการรับสินคา 

 
 จากการศึกษาขั้นตอนการทํางาน นํามาวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจโดยใชสัญลักษณ  
แสดงในแตละขั้นตอนไดดังน้ี 
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เปด Email และ
เอกสารแนบ 

Email จาก 
โรงงานรับจางผลิต 

ตรวจหมายเลข
เอกสารแนบ 

บันทึก
หมายเลข 
เอกสาร ยังไมรับ 

สิ้นสุดการ
ทํางาน 

สมุดบันทึก 

เขาระบบ SAP  
ระบุรหัสการทํารับ 

MIGO 

รับแลว 

บันทึกหมายเลข
คําสั่งซื้อ 

ไมถกูตอง 

ขอมูลซ้ํา 

ถูกตอง 

แจงแผนกเกี่ยวของ 
แกไข

ไมใช 

ระบุขอมูล 
หมายเลขใบสงสินคา  

จํานวนที่รับ  รหัสสินคา  

ใช 

บันทึกขอมูล 
ในระบบ SAP 

ภาพที่ 3.11  กระบวนการทาํงานการทาํรับสินคากอนปรับปรุง (As is process) 

ตรวจสอบ

สง email ยืนยันการรับ 
กับโรงงานรับจางผลิต 
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 เม่ือนํามาทําวิเคราะหโดยใชกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (flow process 
chart) โดยบันทึกตามขั้นตอนการทํางานกอนหลัง และสัญลักษณแทนขั้นตอนการทํางาน 

 
ตารางที่ 3.1  ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของขอมูลกอนการปรับปรุงขั้นตอนการรับสินคา 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

     

1 ตรวจสอบ email 14    X  
2 เปด email และ เอกสารแนบ 19 X     
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 13    X  
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 6     X 
5 การเขาสูระบบ SAP 11 X     
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 3 X     
7 บันทึกหมายเลขคําสั่งซ้ือ 5 X     
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 91    X  
9 ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
46 X     

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 163    X  
11 ทําการแกไข  138 X     
12 สง email ยืนยันการทํารับ 25 X     
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 158   X   

  692 7 0 1 4 1 
 

 เวลาที่แสดงในตารางเปนขอมูลจากการสุมตัวอยาง 1 ครั้ง ในสัปดาหแรกของการเก็บ
ขอมูล 

 จะเห็นไดวาจากทั้งหมด 13 ข้ันตอน เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
ข้ันตอนการรองาน 1 ขั้นตอน ซ่ึงในที่น้ีเปนขอมูลการรองานสะสม ขั้นตอนการตรวจสอบ 4 
ข้ันตอน และขั้นตอนการเก็บขอมูลนอกระบบ SAP 1 ขั้นตอน 
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 จากการเก็บขอมูลโดยการสุมระยะเวลา 4 สัปดาห ชวงเวลาการทํางานรอบเชาและรอบ
บาย  ในระยะเวลาที่ตางกัน จากพนักงานจํานวน 3 คน ไดขอมูล 40 ขอมูลตอสัปดาหเปนจํานวน
ท้ังหมด 120 ครั้ง ทําการบันทึกขอมูล และนํามาหาคาเฉลี่ย ไดขอมูลดังตาราง 

 
ตารางที่ 3.2 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการรับสินคา และ % ของโอกาสการ
 เกิดขึ้นกอนการปรับปรุงในสัปดาหท่ี 1 
  
ขั้นตอน 

ที่ 
รายละเอียดการทํางาน เวลา 

วินาท ี
% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 ตรวจสอบ email 17 100% 
2 เปด email และ เอกสารแนบ 18 100% 
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 16 100% 
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 11 97% 
5 การเขาสูระบบ SAP 16 3% 
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 6 94% 
7 บันทึกหมายเลขคําส่ังซ้ือ 8 100% 
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 69 100% 
9 ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
57 100% 

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 184 4% 
11 ทําการแกไข  109 4% 
12 สง email ยืนยันการทํารับ 12 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 253 11% 

  776  
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ตารางที่ 3.3 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการรับสินคา  และ  % ของโอกาสการ
 เกิดขึ้นกอนการปรับปรุงในสัปดาหท่ี 2  
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 ตรวจสอบ email 13 100% 
2 เปด email และ เอกสารแนบ 11 100% 
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 19 100% 
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 11 9% 
5 การเขาสูระบบ SAP 13 12% 
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 5 89% 
7 บันทึกหมายเลขคําส่ังซ้ือ 4 100% 
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 51 100% 
 9  ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
42 100% 

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 137 5% 
11 ทําการแกไข  121 5% 
12 สง email ยืนยันการทํารับ 14 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 224 11% 

  665  
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ตารางที่ 3.4 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการรับสินคา  และ  % ของโอกาสการ
 เกิดขึ้น กอนการปรับปรุงในสัปดาหที่ 3 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 ตรวจสอบ email 18 100% 
2 เปด email และ เอกสารแนบ 17 100% 
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 13 100% 
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 15 97% 
5 การเขาสูระบบ SAP 15 6% 
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 5 93% 
7 บันทึกหมายเลขคําส่ังซ้ือ 7 100% 
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 67 100% 
9  ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
52 100% 

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 174 6% 
11 ทําการแกไข  121 6% 
12 สง email ยืนยันการทํารับ 12 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 256 11% 

  772  
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ตารางที่ 3.5  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้น กอน
การปรับปรุงในสัปดาหที่ 4 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 ตรวจสอบ email 23 100% 
2 เปด email และ เอกสารแนบ 12 100% 
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 23 100% 
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 21 91% 
5 การเขาสูระบบ SAP 11 11% 
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 4 98% 
7 บันทึกหมายเลขคําส่ังซ้ือ 5 100% 
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 54 100% 
9  ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
46 100% 

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 224 5% 
11 ทําการแกไข  127 5% 
12 สง email ยืนยันการทํารับ 15 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 307 11% 

  872  
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ตารางที่ 3.6  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการรับสินคา  และ  % ของโอกาสการ
 เกิดขึ้น กอนการปรับปรุงขอมูลเฉลี่ย 4 สัปดาห 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 ตรวจสอบ email 18 100% 
2 เปด email และ เอกสารแนบ 15 100% 
3 ตรวจสอบหมายเลขใบแจงหน้ี 18 100% 
4 ลงสมุดบันทึกการรับ 15 74% 
5 การเขาสูระบบ SAP 14 8% 
6 ระบุคําสั่งการทํารับ “MIGO” 5 94% 
7 บันทึกหมายเลขคําส่ังซ้ือ 6 100% 
8 ตรวจสอบขอมูลในใบสั่งซ้ือ กับใบแจงหน้ี 60 100% 
9  ระบุหมายเลขใบแจงหน้ีรายละเอียดสินคา 

และบันทึกขอมูล 
49 100% 

10 ระบบแจงขอผิดพลาด หาสาเหตุ 180 5% 
11 ทําการแกไข  120 5% 
12 สง email ยืนยันการทํารับ 13 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 260 11% 

  771  
 

 จากรูปขั้นตอนการทํารับสินคาสําเร็จรูปใชเวลาเฉลี่ยทั้งส้ิน 771 วินาที แตหากพิจารณา
เฉพาะขั้นตอนท่ีเก่ียวของกับการทํางานโดยระบบ  SAP พบวาใชเวลาทั้งสิ้น 394 วินาที โดยเปนการ 
รวมเวลาตั้งแตข้ันตอนที่ 5-9  และรวมเวลารอคอยใน ข้ันตอนที่ 12 โดยขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห
หากเกิดขอผิดพลาดใชเวลาเฉลี่ย 180 วินาที ในขณะที่ ข้ันตอนที่ 11 การแกไขใหถูกตองใชเวลา
เฉลี่ย 120 วินาที แตเมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดพบวามีโอกาสที่เกิดข้ึนมี 5% ดังน้ันเพื่อพิจารณา
เงื่อนไขดังกลาวพบวา ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลกอนปอนลงในระบบ SAP ซ่ึงตองทําทุกคร้ังใช
เวลา 60 วินาที คิดเปน 53% ของเวลาทั้งหมด ซ่ึงขั้นตอนที่ใชเวลาสูงที่สุดคือขั้นตอนการตรวจสอบ
เอกสารการจําหนายเพื่อการบันทึกลงในระบบคลังสินคา 
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 ขั้นตอนจําหนายสินคา 
 1) พนักงานสงสินคาออกของบริษัทผูวาจางผลิตเขาสูระบบ SAP 
 2) ระบุรหัสของสินคาเพ่ือตรวจสอบรายการมีกําหนดการจําหนายโดยใชคําส่ัง
“Zbacklog” 
 3) ระบุคําสั่ง “MMBE” เพ่ือตรวจสอบสินคาคงคลัง 
 4) เลือกรายการที่มีกําหนดการจําหนายและมียอดสินคาคงคลัง 
 5) ระบุคําสั่ง “VA02” เพ่ือสรางหมายเลขใบสั่งหยิบสินคา  
 6) ระบุคําสั่ง “VL01N” เพ่ือสราง Commercial invoice และ Packing list  
 7) ระบุคําสั่ง “VL02N” เพ่ือแกไข Commercial invoice และ Packing list  
 8) ระบุคําสั่ง “VL71” เพ่ือพิมพ Packing list  
 9) ระบุคําสั่ง “VF01” เพ่ือพิมพ Commercial Invoice 
 10)  ทําการบันทึกหมายเลขใบสงสินคา Air way bill 
 11) ทําการบันทึกขอมูล เพ่ือตัดยอดสินคาออกจากคลังสินคา stock ในระบบ SAP 
 12) ในแตละขั้นตอนการปอนขอมูลหากระบบแจงขอผิดพลาดการแกไขใหตรวจสอบ
วาเกิดจากการบันทึกหรือไม เชน ระบุหมายเลขรหัสสินคาผิด หรือซํ้า 
 13) หากตรวจสอบพบวาขอมูลถูกตองใหติดตอแผนกที่เก่ียวของเพ่ือแกไขในลําดับ
ตอไป เชน คลังสินคาองโรงงานรับจางผลิตตรวจสอบหมายเลขรหัสสินคาจากปายแสดงสินคาขาง
กลองเพื่อยืนยันขอมูล 

 

 
 

ภาพที่ 3.12  หนาตางของ SAP เพ่ือตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง 
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ภาพที่ 3.13  กระบวนการทาํงาน การจาํหนายสินคากอนปรับปรุง (As is process) 

คําสั่ง 
ZBacklog DPU
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 เม่ือนํามาทําวิเคราะหโดยใชกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (flow process 
chart) โดยบันทึกตามขั้นตอนการทํางานกอนหลัง และสัญลักษณแทนขั้นตอนการทํางาน 

 
ตารางที่ 3.7  ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของขอมูลกอนการปรับปรุงขั้นตอนการขายและจัดสง 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

     

1 เขาระบบ SAP 5 X      
2 ตรวจคําสั่งขาย Zbacklog 32    X   
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 16    X  
4 เปรียบเทียบขอมูล  43    X   
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 8 X     
6 สราง Packing list VL01N 9 X     
7 แกไข Packing list VL02N 8 X     
8 พิมพ Packing list VL71 13 X      
9 พิมพ Profoma Invoice VF01 16 X     

10 ระบุ AWB 9 X      
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ 

PGI 
42     X  

12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 493 X     
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 253   X   

  947 8 0 1 3 1 
 
 เวลาที่แสดงในตารางเปนขอมูลจากการสุมตัวอยาง 1 ครั้ง ในสัปดาหแรกของการเก็บ

ขอมูล 
 จะเห็นไดวาจากทั้งหมด 13 ข้ันตอน เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน 
ข้ันตอนการรองาน 1 ขั้นตอน ซ่ึงในที่ น้ี เปนขอมูลการรองานสะสม ข้ันตอนการตรวจสอบ 3 ข้ันตอน  
และข้ันตอนการเก็บขอมูลในระบบ SAP 1 ขั้นตอน 
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 จากการเก็บขอมูลโดยการสุมระยะเวลา 4 สัปดาห ชวงเวลาการทํางานรอบเชาและรอบ
บาย ในระยะเวลาที่ตางกัน จากพนักงานจํานวน 3 คน ไดขอมูล 40 ขอมูลตอสัปดาหเปนจํานวน
ท้ังหมด 120 ครั้ง ทําการบันทึกขอมูล และนํามาหาคาเฉลี่ย ไดขอมูลดังตาราง 

 
ตารางที่ 3.8  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนขายและจัดสง และ % ของโอกาส การ เกิ ดขึ้ น 

กอนการปรับปรุงในสัปดาหที่ 1  
 
ขั้นตอน 

ที่ 
รายละเอียดการทํางาน เวลา 

วินาท ี
% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 เขาระบบ SAP 8 100% 
2 ตรวจคาํสั่งขาย Zbacklog 35 100% 
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 16 100% 
4 เปรียบเทียบขอมูล  45 97% 
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 8 3% 
6 สราง Packing list VL01N 7 94% 
7 แกไข Packing list VL02N 15 100% 
8 พิมพ Packing list VL71 14 100% 
9 พิมพ Proforma invoiceVF01 16 100% 
10 ระบุ AWB 19 4% 
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 54 4% 
12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 453 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 358 11% 

  1048  
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ตารางที่ 3.9  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของข้ันตอนขายและจัดสง และ % ของโอกาส การ เกิ ดขึ้ น 
กอนการปรับปรุงในสัปดาหที่ 2  

 
ขั้นตอน 

ท่ี รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 เขาระบบ SAP 12 100% 
2 ตรวจคาํสั่งขาย Zbacklog 26 100% 
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 9 100% 
4 เปรียบเทียบขอมูล  47 97% 
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 13 3% 
6 สราง Packing list VL01N 12 94% 
7 แกไข Packing list VL02N 14 100% 
8 พิมพ Packing list VL71 16 100% 
9 พิมพ Proforma invoiceVF01 14 100% 

10 ระบุ AWB 13 4% 
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 49 4% 
12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 367 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 297 11% 

  889  
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ตารางที่ 3.10 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของข้ันตอนขายและจัดสง และ % ของโอกาส การ เกิ ดขึ้ น 
กอนการปรับปรุงในสัปดาหที่ 3  

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 เขาระบบ SAP 9 100% 
2 ตรวจคาํสั่งขาย Zbacklog 15 100% 
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 16 100% 
4 เปรียบเทียบขอมูล  37 97% 
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 16 3% 
6 สราง Packing list VL01N 16 94% 
7 แกไข Packing list VL02N 14 100% 
8 พิมพ Packing list VL71 13 100% 
9 พิมพ Proforma invoiceVF01 18 100% 

10 ระบุ AWB 7 4% 
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 37 4% 
12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 487 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 258 11% 

  950  
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ตารางที่ 3.11 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของข้ันตอนขายและจัดสง และ % ของโอกาส การ เกิ ดขึ้ น 
กอนการปรับปรุงในสัปดาหที่ 4  

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 เขาระบบ SAP 7 100% 
2 ตรวจคาํสั่งขาย Zbacklog 21 100% 
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 20 100% 
4 เปรียบเทียบขอมูล  25 97% 
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 14 3% 
6 สราง Packing list VL01N 16 94% 
7 แกไข Packing list VL02N 29 100% 
8 พิมพ Packing list VL71 14 100% 
9 พิมพ Proforma invoiceVF01 15 100% 

10 ระบุ AWB 12 4% 
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 45 4% 
12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 459 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 369 11% 

   1050  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 66

ตารางที่ 3.12 เวลาการทํางาน ข้ันตอนขายและจัดสง และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นใน ขอมูลกอน
การปรับปรุงขอมูลเฉลี่ย 4 สัปดาห  

 
ข้ันตอน 

ท่ี รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 เขาระบบ SAP 9 100% 
2 ตรวจคาํสั่งขาย Zbacklog 24 100% 
3 ตรวจปริมาณสินคาคงคลัง MMBE 15 100% 
4 เปรียบเทียบขอมูล  40 97% 
5 สรางหมายเลขเอกสาร VA02 13 3% 
6 สราง Packing list VL01N 13 94% 
7 แกไข Packing list VL02N 17 100% 
8 พิมพ Packing list VL71 14 100% 
9 พิมพ Proforma invoiceVF01 16 100% 

10 ระบุ AWB 13 4% 
11 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 46 4% 
12 บันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 442 100% 
13 เวลารอคอยระหวางขั้นตอน 321 11% 

  982  
 

 ในกระบวนการขาย พบวากระบวนการพิมพใบแจงหน้ีเพ่ือการสงออก (Proforma 
Invoice) และการพิมพรายการบรรจุหีบหอ (Packing list) ข้ันตอนที่ 6-9 ใชเวลาเฉลี่ยทั้งส้ิน 60 
วินาที คิดเปน 39% ของเวลาทั้งหมด ในขณะที่กรณีการตรวจสอบขอผิดพลาดใชเวลาดําเนินการ
นานที่สุด 442 วินาทีแตเน่ืองจากโอกาสที่เกิดขึ้นมี 5% จึงใชเวลาดําเนินการโดยรวมนอยกวา
กระบวนขั้นตอนการพิมพใบแจงหน้ีเพ่ือการสงออก (Proforma Invoice) และการพิมพรายการบรรจุ
หีบหอ (Packing list) ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองดําเนินงานทุกครั้ง 
 จากการวิเคราะหกระบวนการทํางานโดยการใชสัญลักษณที่ใชในผังกระบวนการ 
ทางธุรกิจ (Business Process Flow chart) และการประยุกตใชผังกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่
ของวัสดุ (Flow Process chart) มาวิเคราะหการไหลของขอมูลพบวา มีการใชเวลาเพื่อการแกไข
ขอผิดพลาดของการปอนขอมูล ซ่ึงไมเปนกระบวนการหลักของการดําเนินการ ไมกอใหเกิดมูลคา 
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ท้ังในกระบวนการรับสินคาสําเร็จรูป กระบวนการขายและจัดสง เน่ืองจากขอมูลมีรายละเอียดมาก 
ข้ันตอนการทํางานที่มีความซ้ําซอน ในการปอนขอมูลจากแหลงเดียวกัน การปอนขอมูลตองไปยัง
หลายหนาตางของคําสั่งใน SAP เพ่ือทําการระบุขอมูลตัวเลข เพ่ือการเคลื่อนที่ของขอมูลในระบบ 
SAP ดวยวิธีการที่ลาสมัยทําใหมีพนักงานปอนขอมูลมากเกินความจําเปน สงผลใหการรอคอยการ
ดําเนินงานแตละข้ันตอนใชเวลามากในบางชวงเวลา ดังน้ันจึงควรพิจารณาลดกระบวนการที่ไมเปน
กระบวนการหลักของการดําเนินการ รวมขั้นตอนที่ซํ้าซอน จัดลําดับขั้นตอนใหงายย่ิงขึ้น และใช
ประโยชนจากการยกระดับความชํานาญของผูใชระบบ ERP มาทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญเพ่ือทํางาน
ออกแบบกระบวนการใหพัฒนาซอฟตแวรที่ใชอยู เพ่ือลดขอผิดพลาด ลดขั้นตอนการทํางาน และ
เวลาการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 
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บทที่ 4 
แนวทางการปรับปรุง และผลการศึกษา 

 
 จากผลการศึกษากระบวนการทํางานทางธุรกิจในปจจุบัน (AS IS Process) ประกอบกับ
แนวคิดการปรับปรุง ไดมีการพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงดังน้ี 
 
4.1   โครงสรางขององคกร 
 โครงสรางในระดับการบริหารของกรณีศึกษาบริษัทผูวาจางผลิต มีความทับซอนจาก
ผลควบรวมกิจการ ทําใหการตัดสินใจ และการดําเนินนโยบายยังไมชัดเจน อยูนอกการควบคุม มี
ผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนไดยาก อยางไรก็ดีการดําเนินการศึกษาวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารของกรณีศึกษาบริษัทผูวาจางผลิต โดยใหการสนับสนุนทีมงานชวยเหลือ จากทั้งทีมงานภายใน
บริษัทและจากภายนอก โดยใหความสําคัญของการปรับปรุงของโครงการน้ีอยูในลําดับตน  เน่ืองจากเห็นประโยชน
ในระยะยาว ตอการดําเนินธุรกิจรหวางกรณีศึกษาบริษัทผูวาจางผลิต กับโรงงานรับจางผลิต 
  
4.2   โครงสรางในระดับพนักงาน 
 จากการศึกษามีความเปนไปไดในการจัดการ จากการปรับรูปแบบการทํางาน เพ่ือให
พนักงานไดมีโอกาสรับผิดชอบในสวนความรับผิดชอบดานอื่น ที่ไดใชศักยภาพจากความรู คาม
สามารถ และประสบการณทํางานอยางเต็มที่  
   
4.3   กระบวนดําเนินธุรกิจ 
 หลังการดําเนินธุรกิจ ในระยะหนึ่ง ถึงแมวาพนักงานจะมีความชํานาญ และมีการปรับ
ข้ันตอนการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพดวยตนเอง แตยังคงพบการทํางานที่ไมจําเปน ไม
กอใหเกิดมูลคา จึงจัดลําดับรวมขั้นตอนที่ซํ้าซอน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วลดขอผิดพลาด 
 
4.4   การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี  
 นอกจากความรูของผูใชที่ถูกยกระดับใหเขาใจกระบวนการของ ERP แลว การพัฒนา
ตอยอดยังคงตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพ่ือปรับกระบวนการทํางานใน SAP ใหสอดคลอง  
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 อยางไรก็ดี การปรับปรุงตองไมกระทบการไหลของขอมูลภายในและภายนอกของ
องคกรแตการไหลของขอมูลจะตองไดรับการปรับปรุงใหมีความแมนยําและถูกตองโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีการโอนถายของมูลแบบอัตโนมัติ ซ่ึงเปนการดําเนินการถายโอนขอมูลระหวางระบบ 
EPR ของบริษัทผูวาจางผลิต กับระบบ ERP ของโรงงานรับจางผลิต   

 
 จากการศึกษา ข้ันตอนทํางานดําเนินการหลังการปรับปรุง (To be) มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
 ขั้นตอนการรับสินคาหลังการปรับปรุง 
 1) โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server   
 2) บริษัทผูวาจางผลิตรับขอมูลจาก Server เขาตรวจกับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
 3) SAP ทําการวิเคราะห ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 
 4) พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 
 5) หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตอง แตขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอ
แผนกที่เก่ียวของเพื่อแกไขในลําดับตอไป 
 จากนั้นนํามาวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจโดยใชสัญลักษณแสดงในแตละขั้นตอน
ไดดังน้ี 
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SAP ดึงขอมูล 
จาก Server 

ขอมูลผานระบบ SAP 
ตรวจสอบ 

พนักงานตรวจสอบเฉพาะ
ขอผิดพลาด 

ไมถูกตอง 

แจงยืนยันการรับสินคา
สําเร็จรูป 

ถูกตอง 

ได ถูกตอง 
แกไข 

ไมได 

แจงแผนกเกี่ยวของ 
เพื่อแกไข 

ภาพที่ 4.1  กระบวนการทาํงานการทาํรับสินคาหลังปรับปรุง (To be process) 

 DPU



71 

71 
 

 เมื่อนํามาทําวิเคราะหโดยใชกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (flow process 
chart) โดยบันทึกตามขั้นตอนการทํางานกอนหลัง และสัญลักษณแทนขั้นตอนการทํางาน 

 
ตารางที่ 4.1  ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของขอมูลหลังการปรับปรุงขั้นตอนการรับสินคา 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

  
 

  

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 60 X     
2 บริษัทผูวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
60 X     

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 120 X     
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 240    X  
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
60 X     

  540 4 0 0 1 0 
 

 เวลาที่แสดงในตารางเปนขอมูลจากการตั้งเปาหมาย จะเห็นไดวาขั้นตอนการทํางาน
ลดลงเหลือ 5 ข้ันตอน เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานอัตโนมัติ ทั้งหมด 3 ข้ันตอน ขั้นตอนการใช
พนักงานตรวจสอบความผิดพลาดลดลงเหลือ 1 ขั้นตอน และมีข้ันตอนการติดตอประสานงานกับ
แผนกที่เก่ียวของเหลือเพียง 1 ขั้นตอน ทั้งน้ีเวลาที่ต้ังไวเปาหมายไวโดยรวมคือ 540 วินาที โดยเปน
การทํางานแบบอัตโนมัติ 240 วินาที และการทํางาน โดยใชพนักงานเหลือ 300 วินาที  
 จากการเก็บขอมูลโดยการสุมระยะเวลา 4 สัปดาห ชวงเวลาการทํางานรอบเชาและรอบ
บาย ในระยะเวลาที่ตางกัน จากพนักงานจํานวน 3 คน ไดขอมูล 40 ขอมูลตอสัปดาหเปนจํานวน
ท้ังหมด 120 ครั้ง ทําการบันทึกขอมูล และนํามาหาคาเฉลี่ย ไดขอมูลดังตาราง 
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ตารางที่ 4.2 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นใน
สัปดาหที่ 1 หลังการปรับปรุง 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาที 

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 60 100% 
2 บริษัทวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
60 100% 

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 120 100% 
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 240 8% 
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต 

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
60 7% 

  540  
 
ตารางที่ 4.3  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นใน

สัปดาหที่ 2 หลังการปรับปรุง 
 

ขั้นตอน 
ที่ รายละเอียดการทํางาน 

เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 45 100% 
2 บริษัทวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
36 100% 

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 63 100% 
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 153 8% 
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต 

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
73 7% 

  370  
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ตารางที่ 4.4  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นใน
สัปดาหที่ 3 หลังการปรับปรุง 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 52 100% 
2 บริษัทวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
37 100% 

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 46 100% 
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 136 7% 
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต 

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
63 7% 

  334  
 

ตารางที่ 4.5  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นใน
สัปดาหที่ 4 หลังการปรับปรุง 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 58 100% 
2 บริษัทวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
37 100% 

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 48 100% 
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 36 4% 
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต 

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
84 6% 

  263  
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ตารางที่ 4.6 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนรับสินคา และ % ของโอกาสการเกิดขึ้นขอมูล
เฉลี่ย 4 สัปดาห หลังการปรับปรุง  

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

% ของโอกาส 
ที่เกิดขึ้น 

1 โรงงานรับจางผลิตสงขอมูลผาน Server 53 100% 
2 บริษัทวาจางผลิตดึงขอมูลจาก Server เขาตรวจ 

กับระบบ SAP ตามเงื่อนไข 
52 100% 

3 SAP ยืนยันการทํารับ และแจงขอมูลที่ไมถูกตอง 63 100% 
4 พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 153 7% 
5 หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแต 

ขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอแผนกที่เก่ียวของ 
73 7% 

  394  
 

 จากรูปขั้นตอนการทํารับสินคาสําเร็จรูปใชเวลาเฉลี่ยท้ังส้ิน 394 วินาที แตหากพิจารณา
เฉพาะขั้นตอนที่เก่ียวของกับการทํางานโดยระบบ SAP พบวาใชเวลาทั้งส้ิน 68 วินาที โดยเปนการ
รวมเวลาตั้งแตขั้นตอนที่ 1-3 และไมมีเวลารอคอยในขั้นตอนการปรับปรุง โดยขั้นตอนที่ 4 การ
วิเคราะหหากเกิดขอผิดพลาดใชเวลาเฉลี่ย 153 วินาที ในขณะที่ ข้ันตอนที่ 5 การแกไขใหถูกตองใช
เวลาเฉลี่ย 73 วินาที แตเม่ือพิจารณาโอกาสการเกิดพบวามีโอกาสการใชพนักงานเพื่อการตรวจสอบ
และแกไขรวมถึงแจงใหแผนกที่เก่ียวของโดยเฉลี่ย 7% ดังน้ันเพ่ือพิจารณาเงื่อนไขดังกลาวพบวา ใช
คนทํางานเปนเวลา เฉลี่ย 15 วินาทีตอครั้งของการเกิดขอผิดพลาด  และการใชระบบอัตโนมัติมีใช
เวลารวมเฉลี่ย 168 วินาที ซ่ึงเปน 92% ของเวลาทั้งหมดในหน่ึงรอบการทํางาน 
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ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง 
 
การทํารับสินคา จํานวนขั้นตอน จํานวนเวลาทาํงาน 

โดยพนักงาน 
โดยเฉลี่ย 

จํานวนเวลาทาํงาน 
โดยระบบอัตโนมัติ 

โดยเฉล่ีย 
กอนการปรับปรุง 13 239 0 
หลังการปรับปรุง 5 15 53 
ผลตางคิดเปน % 62% 94% n/a 

 
 จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนขั้นตอนการทํางานลดลงจาก 13 ขั้นตอน เหลือ 5 
ข้ันตอน คิดเปน 62% จํานวนเวลาทํางานโดยพนักงานลดลงจาก 239 วินาทีโดยเฉลี่ย เหลือ 15 
วินาทีโดยเฉลี่ย คิดเปนการลดเวลาการดําเนินการได  94% สวนสําคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีเขา
มาใชเพ่ือปรับปรุงเวลาการทํางานซึ่งใชระบบ ERP บนระบบ SAP แบบอัตโนมัติซ่ึงใชเวลา 53 
วินาที 
 ขั้นตอนขายและสงสินคาหลังการปรับปรุง 
 1) เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไวระบบ SAP ดําเนินการตามรายละเอียดโดยอัตโนมัติ 
  1.1) ตรวจสอบรายการมีกําหนดการจําหนาย “Zbacklog” 
  1.2) ตรวจสอบสินคาคงคลัง “MMBE” 
  1.3) เลือกรายการกําหนดการจําหนายมียอดสินคาคงคลัง 
  1.4) ระบุรหัสการสรางหมายเลขใบสั่งหยิบสินคา “VA02” 
  1.5) ระบุรหัสการสรางCommercial invoice and packing list “VL01N” “ 
  1.6) ระบุรหัสการแกไข Commercial invoice and packing list VL02N” 
  1.7) ระบุรหัสเพ่ือการพิมพ Packing list “VL71”  
  1.8) ระบุรหัสเพ่ือการพิมพ Commercial Invoice “VF01” 
  1.9) ทําการบันทึกหมายเลขใบสงสินคา จํานวนการรับ  รหัสสินคา 
  1.10) แจงผลการดําเนินการเสร็จเรียบรอย และขอผิดพลาด 
 2) พนักงานตรวจสอบความผิดพลาด และแกไข 
 3) หากตรวจสอบพบวาขอมูลจากโรงงานถูกตองแตขอมูลภายในผิดพลาดใหติดตอ
แผนกที่เก่ียวของ 
 4) ทําการบันทึกหมายเลขใบสงสินคา 
 5) ทําการบันทึกขอมูล ตัดสินคาออกจาก stock 
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SAP ดําเนินการ 
ตรวจสอบและบันทึกอัตโนมัติ สําเร็จ ตรวจสอบขอผิดพลาด 

และแกไข 

แจงแผนกที่เกี่ยวของ 

สงกลับไปยัง 
โรงานรับจางผลิต  

โรงานรับจางผลิต 
ทําการสงออก  

โรงานรับจางผลิต 
แจงหมายเลขสงออก  

บันทึกหมายเลขสงสินคา 

ไมสําเร็จ 

สําเร็จ 

ตัดสินคาออกจากStock  ภาพที่ 4.2  แสดงกระบวนการทํางาน การจาํหนายสินคาหลังการปรับปรุง (To be process) 

รายงานยืนยันผลสําเร็จ 
และขอผิดพลาด 

แกไข 
ได 

ไมได 
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 เมื่อนํามาทําวิเคราะหโดยใชกระบวนการแสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ (Flow process 
chart) โดยบันทึกตามขั้นตอนการทํางานกอนหลัง และสัญลักษณแทนขั้นตอนการทํางาน 

 
ตารางที่ 4.8  ผังกระบวนการเคลื่อนที่ของขอมูลกอนหลังปรับปรุง ขั้นตอนการขายและจัดสง 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาที 

  
 

  

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to  
delivery ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

120 X     

2 ระบุ AWB 10 X     
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 20 X     
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 240    X  
5 ติดตอแผนกอื่นเพ่ือแกไข 60 X     
  450 4 0 0 1 0 

 
 เวลาที่แสดงในตารางเปนขอมูลจากการตั้งเปาหมาย จะเห็นไดวาขั้นตอนการทํางาน
ลดลงเหลือ 5 ข้ันตอน เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานอัตโนมัติโดยระบบ SAP ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
ข้ันตอนการใชพนักงานตรวจสอบความผิดพลาดลดลงเหลือ 1 ขั้นตอน และมีขั้นตอนการติดตอ
ประสานงานกับแผนดที่เก่ียวของเหล่ือ 1 ขั้นตอน ทั้งน้ีเวลาที่ตั้งไวเปาหมายไวโดยรวมคือ 450 
วินาที โดยเปนการทํางานแบบอัตโนมัติ 150 วินาที และการทํางาน โดยใชพนักงานเหลือ 300 
วินาที  
 จากการเก็บขอมูลโดยการสุมระยะเวลา 4 สัปดาห ชวงเวลาการทํางานรอบเชาและรอบ
บาย  ในระยะเวลาที่ตางกัน จากพนักงานจํานวน 3 คน ไดขอมูล 40 ขอมูลตอสัปดาหเปนจํานวน
ท้ังหมด 120 ครั้ง ทําการบันทึกขอมูล และนํามาหาคาเฉลี่ย ไดขอมูลดังตาราง 
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ตารางที่ 4.9 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการขายและจัดสง และโอกาสการเกิดขึ้น หลัง
การปรับปรุงในสัปดาหที่ 1 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

โอกาสครั้ง 

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to delivery 
ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

153 100% 

2 ระบุ AWB 21 100% 
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 28 100% 
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 452 6% 
5 ติดตอแผนกอื่นเพื่อแกไข 329 9% 
  983  

 
ตารางที่ 4.10 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการขายและจัดสง และโอกาสการเกิดขึ้น หลัง   

การปรับปรุงในสัปดาหที่ 2 
 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

โอกาสครั้ง 

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to delivery 
ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

124 100% 

2 ระบุ AWB 12 100% 
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 35 100% 
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 356 6% 
5 ติดตอแผนกอื่นเพื่อแกไข 312 7% 
  839  
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ตารางที่ 4.11 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของข้ันตอนการขายและจัดสง และโอกาสการเกิดขึ้น หลัง
การปรับปรุงในสัปดาหที่ 3 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาที 

โอกาสครั้ง 

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to delivery 
ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

135 100% 

2 ระบุ AWB 14 100% 
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 35 100% 
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 356 5% 
5 ติดตอแผนกอื่นเพื่อแกไข 312 8% 
  852  

 
ตารางที่ 4.12 เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของข้ันตอนการขายและจัดสง และโอกาสการเกิดขึ้น หลัง

การปรับปรุงในสัปดาหที่ 4 
 

ขั้นตอน 
ที่ รายละเอียดการทํางาน 

เวลา 
วินาท ี

โอกาส 
ครั้ง 

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to delivery 
ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

124 100% 

2 ระบุ AWB 11 100% 
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 26 100% 
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 312 7% 
5 ติดตอแผนกอื่นเพื่อแกไข 246 3% 
  719  
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ตารางที่ 4.13  เวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของขั้นตอนการขายและจัดสง และโอกาสการเกิดขึ้น หลัง
การปรับปรุง ขอมูลเฉลี่ย 4 สัปดาห 

 
ขั้นตอน 

ที่ รายละเอียดการทํางาน 
เวลา 
วินาท ี

โอกาส 
ครั้ง 

1 SAP ดําเนินการตรวจสอบ Stock vs Plan to delivery 
ออกรายงานยืนยัน และขอผิดพลาดที่พบ 

131 100% 

2 ระบุ AWB 14 100% 
3 บันทึก Save และตัดสินคาคงคลังจากระบบ PGI 29 100% 
4 ตรวจบันทึกผิดพลาด ทําการแกไข 343 6% 
5 ติดตอแผนกอื่นเพื่อแกไข 252 7% 
  769  

 
 จากรูปขั้นตอนการทําจําหนายสินคาสําเร็จรูปหลังการปรับปรุงใชเวลาเฉล่ียทั้งส้ิน 769 
วินาที แตหากพิจารณาเฉพาะขั้นตอนที่เก่ียวของกับการทํางานโดยระบบ  SAP แบบอัตโนมัติพบวา
ใชเวลาทั้งส้ิน   131 วินาที ซ่ึงเปน 39% ของเวลาทั้งหมดในหนึ่งรอบการทํางานและไมมีเวลารอ
คอยในขั้นตอนการปรับปรุง โดยขั้นตอนที่ 2-5 ยังคงใชพนักงานในการดําเนินงาน โดยมีเวลารวม
เฉลี่ย 637 วินาที แตเมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดพบวามีโอกาสการใชพนักงานเพ่ือการตรวจสอบ
และแกไขรวมถึงแจงใหแผนกที่เก่ียวของโดยเฉลี่ย 29% ดังน้ันเพื่อพิจารณาเงื่อนไขดังกลาวพบวา 
ใชคนทํางานเปนเวลา เฉลี่ย 38 วินาทีตอคร้ังของการเกิดขอผิดพลาด   
 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุงใน

ขั้นตอนการขายและจัดสงสินคา 
 
 

การขายและจดัสง
สินคา 

จํานวนขั้นตอน จํานวนเวลาทาํงาน 
โดยพนักงานโดยเฉล่ีย 

จํานวนเวลาทาํงานโดยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉลี่ย 

กอนการปรับปรุง 13 730 0 
หลังการปรับปรุง 5 38 131 
ผลตางคิดเปน % 62% 95% n/a 
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 จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนขั้นตอนการทํางานลดลงจาก 13 ขั้นตอน เหลือ 5 
ข้ันตอน คิดเปน 62% จํานวนเวลาทํางานโดยพนักงานลดลงจาก 730 วินาทีโดยเฉล่ีย เหลือ 38 
วินาทีโดยเฉลี่ย คิดเปน 95% สวนสําคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือปรับปรุงเวลาการ
ทํางานซึ่งใชระบบ ERP บนระบบ SAP แบบอัตโนมัติซ่ึงใชเวลา 131 วินาที 

 
 

 DPU



บทที่ 5 
บทสรุปผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาขั้นตอนการดําเนินในปจจุบันกอนการปรับปรุง  (AS IS Process) 
เปรียบเทียบข้ันตอนการดําเนินงานหลังการปรับปรุง (TO BE Process) สามารถสรุปไดดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1. โดยการประยุกตและพัฒนาระบบ SAP ใหมีการเชื่อมโยงขอมูลแบบอัตโนมัติ 
บริษัทผูวาจางผลิตสามารถลดขั้นตอนการดําเนินงานได ทั้งขั้นตอนการรับสินคา และขั้นตอนการ
ขายและจัดสงสินคา จากข้ันตอนการทํางานทั้งหมด 13 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 5 ขั้นตอน คิดเปน 62% 
ของจํานวนขั้นตอนทั้งหมด 
 5.1.2. บริษัทผูวาจางผลิตสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานได จากข้ันตอนการรับสินคา
กอนการปรับปรุง 239 วินาทีโดยเฉลี่ย เหลือเพียง 15 วินาที คิดเปนผลตางได 94% โดยการชดเชย
การทํางานดวยระบบ SAP แบบอัตโนมัติ ซ่ึงใชเวลา 53 วินาทีโดยเฉลี่ยใชชวง 4 สัปดาหแรกของ
การเริ่มใชงาน และจากขั้นตอนการขายและจัดสงสินคากอนการปรับปรุง 730 วินาทีโดยเฉลี่ย เหลือ
เพียง 38 วินาที คิดเปน คิดเปนผลตางได 95% โดยการชดเชยการทํางานดวยระบบ SAP แบบ
อัตโนมัติ ซ่ึงใชเวลา 131 วินาที 
  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1. ในการศึกษาครั้งน้ียังไมไดพิจารณารายละเอียดผลของการลงทุนเพ่ือพัฒนาเพ่ือ
เปรียบเทียบความคุมทุน ของการลงทุนกับความตองการใชในระยะยาว หากสามารถทําการ
เปรียบเทียบในเชิงมูลคา ขอมูลน้ีเปนสวนสําคัญในการพิจารณาของผูบริหารในการพิจารณาเพ่ือ
การสนับสนุน 
 แตโดยขอมูลคาใชจายโดยประมาณการ ในการปรับปรุงระบบ SAP ใหเปนระบบ
อัตโนมัติ คือ 500,000 บาท  เม่ือเปรียบเทียบกับคาแรงงานโดยรวมในการทํางานสําหรับพนักงาน 3 
คน คือ 60,000 บาทตอเดือน จากผลของเวลาทํางานลดลง 95% คิดเปน คาใชจายลดลง 57,000 บาท
ตอเดือน ดังน้ันระยะเวลาคุมทุน คือ 6 เดือน 
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 นอกจากนี้ผลของการศึกษาที่ยังไมไดวัดในเชิงปริมาณคือความพึงพอใจของลูกคา หาก
สามารถเก็บขอมูล กอนการปรับปรุงเพ่ือการเปรียบเทียบหลังการปรับปรุงจะปนประโยชนในการ
แสดงขอมูลในเชิงปริมาณ เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุง  
 5.2.2. การขยายการนําระบบ SAP Automate มาใชในการบริหารการไหลของขอมูล ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เชน การสั่งสินคาโดยอัตโนมัติ การชําระสินคา วางบิล ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลไปยังลูกคา เพ่ือลดข้ันตอนการ
ทํางาน ลดเวลาการทํางาน และเพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองแมนยําขึ้น รวดเร็ว ตลอดทั้ง Supply 
chain พนักงานสามารถมีเวลาในการทํางานเพื่อพัฒนาในสวนอื่นตอไป ควรมีการพิจารณาและ
ศึกษาเพื่อการปรับปรุงในลําดับตอไป 
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