
 

บทที่  4 
ระบบการบริหารทรัพยากรขององคกร 

(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: ERP) 
 
 
4.1  ลักษณะที่สําคัญของระบบการบริหารทรัพยากรขององคกร 

o รวบรวมงานทกุสวนขององคกร 
o มาตรฐานเดยีวกัน 
o ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
o ลดคาใชจาย 

 
องคประกอบท่ีสําคัญของระบบบริหารทรัพยากรขององคกร 
(COMPONENT of ERP ) 
 

o ระบบรับคําสั่งซื้อ (SALE ORDER PROCESSING SYSTEM) 
o ระบบควบคุมสินคาคงคลัง (INVENTORY CONTROL SYSTEM) 
o ระบบการสั่งซื้อ (PURCHASING ORDER MANAGEMENT SYSTEM) 
o ระบบการจัดการผลิต (MANUFACTURING SYSTEM) 
o ระบบบริหารการเงิน (FINANCIAL SYSTEM) 

องคประกอบของระบบรับคําสั่งซื้อ  (SALE ORDER PROCESSING SYSTEM ) 
o การจัดทําใบเสนอราคา (Quotation Data Entry ) 
o การยืนยันใบเสนอราคา(ระบบจะเปลี่ยนใบเสนอราคาเปนใบสั่งขายโดย   

              อัตโนมัติ) 
o        การจัดทําใบสั่งขาย (Sales Order Data Entry) 

o ระบบการบันทึก Back Log File เพื่อส่ังผลิตสินคา หรือส่ังซื้อสินคา 
o การจองสินคา  
o การจัดทําใบเบิกสินคา เพื่อการหีบหอ (Packaging) เตรียมสงใหลูกคา 

CT487                                                                                                                                             59 



 

o การกําหนดระบบการขายไดหลายระดับตามกลุมของลูกคาหรือกลุมสินคา 
o  เรียกดูประวัตกิารขายได 

องคประกอบของระบบควบคุมสินคาคงคลัง (INVENTORY CONTROL SYSTEM) 
o เรียกดูประวัตกิารขายได 
o ทําหนาที่ควบคุมสินคาคงคลัง 
o เชื่อมโยงกับระบบอื่น เชนระบบการขาย ระบบการจัดซือ้  ระบบการผลิต แบบ   

            Online และมีระบบ Warehouse Processing  

o สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวสินคา 
o สามารถควบคุมการจัดเก็บสินคา การตรวจนบัสินคา 
o   สามารถวิเคราะหตนทนุไดทั้งแบบ Moving Average หรือแบบ FIFO 

 
องคประกอบของระบบสั่งซ้ือ (PURCAHSING ORDER MANAGEMENT SYSTEM) 
 

o ควบคุมการจัดซ้ืออยางมีประสิทธิภาพโดยติดตอกับระบบสินคาคงคลัง 
o สามารถใชกับระบบเงินหลายๆสกุลได 
o สามารถสั่งซ้ือวัตถุดิบโดยใชระบบ INTERNET 
o สามารถปรับยอดวัตถุดิบแบบอัตโนมัติโดยรับรายการสัง่ซ้ือแบบ Online 
o มีระบบการจัดการกับภาษีตามรูปแบบของกรมศุลกากร 
o สามารถสงสินคาเขาคลังอยางอัตโนมัติ 

 
องคประกอบของระบบจัดการผลิต (MANUFACTURING SYSTEM) 

o เปนระบบควบคุมการผลิตและการจดัการวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 
o กําหนดแผนการผลิตที่มีคุณภาพและตนทนุต่ํา 
o สามารถสืบคนขอมูลจาก Backlog File ที่บันทึกไวในระบบ Order Processing  

              เพื่อนาํมาจัดทําแผนการผลิตได 
o กําหนดสูตรของสินคาแตละประเภทตามมาตรฐาน 
o สามารถควบคุมการผลิตสูตรพิเศษตามความตองการของลูกคา  
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องคประกอบของระบบการเงิน (FINACIAL SYSTEM ) 
o ระบบบัญชีรายจาย  (Account Payable)  
o ระบบบัญชีรายจาย  (Account Receivable) 
o ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger ) 

ขั้นตอนการทํา ERP 
o การวางแผน (Project Planning) 
o การศึกษาความตองการ (Requirement Survey ) 
o การนําเสนอโครงรางของระบบใหมที่ตองการเพื่อการอนุมัติ (Presentation New             

              System &Approval) 
o การสรางระบบใหมตามความตองการ (Construction ) 
o การนําระบบใหมมาดําเนนิการ ( Implementation New System ) 
o ปดโครงการ ชวงเวลารับประกัน (Closed Project &Warranty Period ) 

 
การแบงระบบ ERP เปนระบบยอยทางธุรกิจนั้นเราอาจจะแบงเปน 
 

o ฝายลูกคา สัมพันธ  (Customer Relationship Management ) 
o หวงโซการผลิต (Supply Chain Management) 
o การจัดการสวนผลิต (Product Relationship  Management ) 
o การจัดการแรงงานสัมพันธ (Employee Relationship  Management ) 

  
 จะเห็นไดวาการสรางระบบ ERP ก็หนีไมพนจะตองใชทรัพยากรในเรื่องการสรางระบบ
สนเทศคือ Information Technology นั่นเอง และเปนประเด็นเดยีวกับเรือ่งของ System 
Development Life Cycle (SDLC)  และ Critical Success Factor (CSF) 
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กรณีศึกษา การใช ERP Software ของบริษัทตัวอยาง 
 ความซับซอนที่แฝงในการทํางานขององคกรทั่วไป รวมทั้งคูแขงขันของบริษัทเราเอง
ผลักดันใหเราตองหลีกหนีการทํางานไมสามารถสรางความไดเปรียบใหกับตนเอง ดวยการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร สยามจึงไดตัดสินใจนําเทคโนโลยีและ Software และการใชวิธีการ
ส่ือสารขอมูลแบบ EDI (Electronic Data Interchange และ ERP (Enterprise Resource Planning) เขา
มาใชในการบริหารบริษัท  โดยทําการคัดเลือก  ERP  รูปแบบของ  Software  ที่ตองการจะตอง
สอดคลองกับการดําเนินงานทางธุรกิจ   โดยที่ลักษณะของกิจการจะเปนแบบการผลิตสวนหนึ่งเปน
แบบ Job Order ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของลูกคา ดังนั้น การเลือก Software ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดรวมทั้งยังมีความสามารถในติดตั้งและบํารุงรักษาไดงาย ตลอดจน
ออกแบบใหใชงานงายทําใหบุคลากรของสยามทุกคนยอมรับในเทคโนโลยีไดงาย และใชเพื่อการ
พัฒนาใหเกิดคุณภาพที่จะแผกระจายไปทั่วทั้งองคการ 
 จากการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ เมื่อบริษัทไดนํา ERP เขามาสนับสนุนการทํางานทําให
ภาพของการทํางานของสยามมีขั้นตอนที่กระชับขึ้นและเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ภาพ 4.1 ขัน้ตอนการรับ Order การเบิกวัตถุดิบเขาสูงานผลิต และการสั่งซื้อวัตถุดบิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDER 

ฝายขาย 

โรงงาน 

คลัง 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายออก 

Supplier 

สงใบ Order 

กําหนดแบบและ 
 

Spec วัตถุดิบ 

Order 

ขอเบิก 

ออกใบสั่งซื้อ 

สงวัตถุดิบ 

สงสินคา 
วัตถดิบถึง reorder Point 
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ในการรับคําส่ังซ้ือของลูกคาการ Flow ของงานแบบเดิมจะเปนไปตามขั้นตอนที่ยาวมากจุด
กําเนิดจะเริ่มจากลูกคาของเรา Order เขามาโดย Fax เขามาที่ฝายขายของบริษัท ถาเปนงานผลิตตาม
แบบมาตรฐานของบริษัท ฝายขายจะสั่งซื้อเขามาที่โรงงาน หากเปนคําสั่งซ้ือพิเศษ Job Order ฝาย
ขายจะสง Order ไปยังฝายออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ Design และกําหนด Spec วัตถุดิบสงเขาโรงงาน 
โรงงานจะรับไปเพื่อระบุปริมาณวัตถุดิบที่ตองการ และออกใบขอเบิกวัตถุดิบจากรายการมายังคลัง
เก็บวัตถุดิบ โดยคลังสินคาจะตัด Stock และสงวัตถุดิบเขาไปที่โรงงานตามใบเบิกนั้น 

การสั่งซ้ือวัตถุดิบ คลังจะเช็ค Stock ในบัตรวัตถุดิบ และพิจารณาวาถึงจุดสั่งซื้อหรือยังหาก
วัตถุดิบลดลงถึงจุดสั่งซ้ือ คลังก็จะสงใบขอซื้อไปยังฝายจัดซ้ือ โดยฝายจะตองจัดทําเอกสารขอ
อนุมัติจากผูจัดการฝาย เมื่อผานการอนุมัติแลว จะออกใบสั่งซ้ือ Fax ไปยัง Supplier 
 

     
Customer 

 

  ฝายขาย 
  

 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

ฝาย Product Design Supplier 

คลัง ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต 

ภาพ 4.2 เครือขายของระบบรับคําสั่งซื้อ 
 

 
CT487          63 



 

การใช  EDI และ ERP เขามาสนับสนุนการทํางานจึงรวดเร็วข้ึนและลดตนทุนไดใหกับ
ขั้นตอน โดยเริ่มจากลูกคาของเราที่ Online  ผานเครือขาย จะสง Order เขามาที่ฝายขายของสยาม 
และระบบ Online ภายใน ERP Software ฝายขายจะระบุประเภท Order 

1. แบบ Standard Order  สําหรับเต็นทรูปแบบมาตรฐานการผลิตของบริษัท 
2. แบบ Special Order (Job order) สําหรับเต็นทที่ลูกคาตองการใหออกแบบใหมตาม 

คําส่ังซ้ือสําหรับ Special Order ฝายขายจะสงคําส่ังซ้ือไปยังฝาย Product Design (ฝายออกแบบ
ผลิตภัณฑ) เพือ่ออกแบบและกําหนดขนาดของปริมาณวัตถุดิบที่ใชไป โดทั้งฝายขายและ Product 
design ที่รับ Order แตกตางกนั จะกระจายขอมูล ผาน Web Browser เพื่อสงขอมูลแบบ Real time  

ไปสูฝายผลิต เพื่อเตรียมรับวัตถุดิบกับเริ่มงานผลิต และคลังวัตถุดิบ จะรับทราบปริมาณ
วัตถุดิบที่ตองสงเขาสูงานผลิต และคลังวัตถุดิบจะสงวัตถุดิบที่การผลิตตองการเขาสูโรงงานที่อยู
ใกลเคียงกัน พรอมกับติด Stock วัตถุดิบอัตโนมัติผานระบบ 

ในระหวางที่ฝายขาย และฝาย  Product Design สง  Order ผานระบบ  Online สูคลังและ
ฝายผลิต ความสามารถของ ERP จะคํานวณปริมาณใชวัตถุดิบอัตโนมัติ ตลอดจนดึงขอมูลวัตถุดิบ
ในคลังจากฐานขอมูล (Database) มาเช็ควาวัตถุดิบที่อยูในคลังเพียงพอหรือไมถาไมเพียงพอ คําสั่ง
ซ้ือจะสงไปยังผูผลิตในละแวกใกลเคียงทันที โดยผานระบบเครือขาย และดวยความรวมมือกัน
ระหวาง สยามและ Supplier ที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน เมื่อ Supplier รับขอมูลรายการสั่งซื้อทาง 
Web browser แลวจะจัดสงวัตถุดิบเขาสูคลังทันที โดยที่จะสงขอมูลใบนําสงสูฝายจัดซื้อ และฝาย
คลัง เมื่อฝายคลังนําเขาไป Stock แลว จะสงขอมูลแจงฝายจัดซื้อตามรายการที่รับ Stock โดยยิงรหัส 
Barcode ฝายจัดซ้ือจะสามารถรับขอมูลวัตถุดิบรับเขาอัตโนมัติ และคลังก็จะกระจายวัตถุดิบสูงาน
การผลิตตอไป โดยที่ Supplier  สงใหคลัง และคลังจะสงมอบตอไปใหกับโรงงานซึ่งทุกอยางจะถูก
กระทําดวยระบบ Just in time (JIT) 

สําหรับวัตถุดิบบางประเภทที่ไมสามารถใชระบบ Just in time ในการรับมอบจาก Supplier 
ได เชน Fiber Glass ที่ภายในประเภทยังคุณภาพต่ํา จะตองนําเขาจากตางประเทศจะมี Red Line ใน
การสั่งซื้อ ซ่ึงจะถูกตรวจสอบคาดวยระบบของ ERP เชนกัน เมื่อถึงระดับ Red Line จะมีการสั่ง 
Order ผานระบบไปทันทีอยางอัตโนมัติ ซ่ึง Red Line นี้จะถูกคํานวณดวย Software Application 
โดยอาศัยขอมูลดาน Lead-time และ Safety Stock ในการคํานวณคา Red Line ซ่ึงจะทําให Supplier
ที่อยูตางประเทศสงวัตถุดิบมาใหสยาม ไดอยางเพียงพอและทันตอเวลาการผลิต เพื่อรองรับการผลิต
ที่ราบรื่นและพอเพียง 
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การจัดเก็บวัตถุดิบนั้น ERP จะทําหนาที่แบงวัตถุดิบเปนกลุมประเภทและบริหารคลัง
วัตถุดิบอยางเปนระเบียบ โดยโปรแกรมจะคํานวณและวางแบบแปลนใหสามารถใชพื้นที่ในคลัง
ไดอยงมีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนยายวัตถุดิบไดสะดวก 

การไหลของงานตั้งแตการรับคําสั่งซื้อ การขนสงวัตถุดิบสูงานผลิตและระหวางงานผลิต
ตลอดจนสั่งซ้ือสินคา จะไมมีขั้นตอนของเอกสาร งานทุกขั้นจะ Flow แบบ online จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งหรือหลายจุด เพื่อลดข้ันตอนที่เยิ่นเยอของงาน สําหรับการเคลื่อนยายของวัตถุดิบ จะมี
การรายงานใหทราบตลอดเวลาเมื่อวัตถุดิบมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
ERP ในงานผลิต 

ในโรงงานงานการผลิตทุก ๆ หนวยจะมี Computer เพื่อเชื่อมโยงเครือขายกัน ภายใน
โรงงานกับคลังสินคาเมื่อคลังไดรับ Order Online  ที่ผานการคํานวณปริมาณวัตถุดิบที่ตองการใช
จากระบบแลว จะจัดเตรียมวัตถุดิบขึ้นรถเพื่อใหลเขาสูโรงงานที่อยูในละแวกเดียวกัน โดยรถขนสง
วัตถุดิบจะเคลื่อนยายเปน 2 สาย  แตละสายจะกระจายวัตถุดิบเปนรูปครึ่งวงกลม และออกประตู
หลังของโรงงาน ซ่ึงการเคลื่อนยายวัตถุดิบจะมี ERP ควบคุมโดยใชระบบ Kanban ในการ
เคล่ือนยายซ่ึงระบบถูกควบคุมดวย Electronic และ ERPจะคํานวณความตองการของวัตถุดิบของแต
ละหนวยผลิตยอยใหทันทีเพื่อจะสงวัตถุดิบไดทันเวลาผลตที่ตองการ ซ่ึง ERP จะรายงานการเติม
วตัถุดิบเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ 

ในสวนของโรงงานแตละหนวยผลิต จะมีการผลิต 4 ประเภทยอย ไดแก 
1. ตัวเต็นท (Tent body) 
2. ฟลายชีท (ผาที่คลุมเต็นทดานบน) 
3. เสาเต็นท 
4. ถุงบรรจุเต็นท 

โดยในโรงงานจะออกแบบหนวยผลิตใหอยูใกลเคียงกัน (ดังภาพ) เพื่อใหการลื่นไหลของงาน
เปนไปดวยความตอเนื่องและหนวยยอย ๆ ของหนวยผลิตทั้ง 4 หนวย ที่จะนําวัตถุดิบขั้นตนจาก
คลังมาทําการผลิตเบื้งตนกอนที่จะสงเขาสูการเย็บหรือประกอบหลักในแผนกของตน ซ่ึงการ
ออกแบบผังของโรงงานจะใหหนวยยอยในทุก ๆ หนวยผลิต อยูดานนอกสุดของหนวยผลิตนั้น 
เพื่อใหการ Flow ของวัตถุดิบขั้นตนจากคลังวัตถุดิบสูหนวยยอย เปนไปดวยความรวดเร็วและไม 
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ขัดขวางตอการผลิต สวนหนวยยอยในแตละหนวยผลิต จะอยูดานในหนวยผลิต เพื่อรับวัตถุดิบที่
ผานการผลิตขั้นตนแลวนั้นมาผลิตตอ โดยหนวยผลิตใหญอันไดแก หนวยผลิตตัวเต็นท ฟลายชีท 
และเสาเต็นท จะนําเขามารวมประกอบกัน และสงผานไปทํา Packaging โดยรับถุงเต็นทมาจาก
หนวยผลิตถุงอีกทีหนึ่ง มาจัด Package ผานการตรวจสอบและสงตอไปใหลูกคาตอไป 

ในระบบของ ERP ระบุใหสยาม ตองกําหนดชวงเวลาการผลิต และระบบจะรายงานให
ผูอํานวยการการผลิตทราบโดยอัตโนมัติ เมื่อส้ินสุดชวงเวลาการผลิต และตามตารางสายการผลิตที ่                                 
ไดจัดทําไวแลว ERP จะควบคุมการผลิตใหเปนไปตามตารางการผลิตนั้น และจะคอยตรวจสอบเพือ่
แจงเตือนเมื่อเกิดการผิดพลาดทางการผลิต หรือมีการผลิตเกินอัตรา 

ผูอํานวยการผลิต จะรับทราบขอมูลการผลิตที่ทันเหตุการณอยูเสมอ โดย ERP จะลําดับ
ความสําคัญของขอมูลใหและบงบอกวา อะไรที่ตองรอ อะไรที่ตองปฏิบัติงานทันที โดยที่ ERP จะ
แสดงผลบนหนาจอภาพวากระบวนการผลิตอยูในขั้นใด และใครเปนผูรับผิดชอบในขั้นตอนการ
ผลิตนั้น เพื่อใหผูอํานวยการผลิตมีขอมูลบนพื้นฐานการผลิตจริง ในการนําไปประกอบการตดสิน
ใจไดอยางทันเวลา นอกจากนี้ ERP ยังมีการรายงานคุณภาพใหสามารถประเมินการดําเนินงานได
เปนรายบุคคล เพื่อใหสามารถปรับปรุงคุณภาพทั้งตัวบุคลากรและProcess การผลิต ไดอยางตอเนื่อง
โดยจะประเมินและทดสอบใหเปนประจําทุกวันและนําผลจากการประเมินที่ไดมาปรับปรุงตอไป 

สยามใช ERPทํางานในรูปของเครือขาย เพื่อการเชื่อมโยงกับลูกคาของเรา เปนการลด
ระยะเวลาสั่งซ้ือสินคาและคํานวณคาในการจัดสงสินคาไปยังลูกคา เพื่อบอกใหกับผูบริหารทราบวา 
รถขนสงสินคาคันใดจะไปสง Order ใด ที่ไหนบาง จะใชเวลานานแคไหนในการจัดสง ตลอดจน
สามารถบอกไดวาตนทุนในการขนสงเปนเทาไรทําใหผูบริหารรับทราบขอมูลอยูทุกขณะและนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ จุดของงานไดตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงใหเกิดคุณภาพ
ทั้งองคการ 

สยามสรางเครือขายรวมกันกับ Supplier และลูกคา ซ่ึงเขาถึงกันอยางรวดเร็วดวยการ 
online กับลูกคาภายนอก และ Supplier ผานระบบ Internet และตอบสนองลูกคาภายในองคการดวย
ระบบ Intranet และเชื่อมโยงสํานักงานโรงงานและคลังสินคา เขาหากันดวยระบบ Internet ดวยการ
ทํางานแบบ Online ทั้งระบบนี้เอง จึงทําใหการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอก เปนเรื่องที่งาย 

สําหรับเครือขาย Intranet หรือ Firewall ในการปองกันบุคคลภายนอกเขาสูระบบ และ 
Internet จะมี Securityโดยกําหนดสิทธิของผูใชงานเพื่อเปนการปองกันขอมูลตาง ๆ จากผูไมหวังดี
บนระบบ 
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การติดตอซึ่งกันและกันของเครือขายทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) จะถูกควบคุมดวย
ERP Software และการสงผานขอมูลทางการคาระหวางกัน อาทิเชน ใบ Order ใบกํากับสินคา จะ
สงผานระบบ EDI ซ่ึงจะสงขอมูลตาม Format มาตรฐานซึ่งไดกําหนดไวแลวโดยมีความปลอดภัย
ของขอมูลสูงกวาระบบ Internet โดยจะมีการเขารหัสและสงขอมูลไปยังผูรับซ่ึงจะทําการถอดรหัส
เพื่อแปลง EDI ใหเปน Original Data โดยการสงผานขอมูลจะมี พรบ. แพงเขามาควบคุมการสง
ขอมูลระหวางคูคา โดยการทํางานของ EDI นั้นจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน 

ทันทีหลังจากที่ไดรับ Message ตัวอยางเชน สยามสงขอมูลการสั่งซื้อไปยัง Supplier หาก 
Supplier ไดรับและยอมรับใบสั่งซ้ือของเรา จะมีการแจงกลับมาทันทีวารับไดหรือไม และการใช 
EDI เขามาเพื่อสงขอมูลระหวางคูคาของสยาม จะทําใหไดรับผลประโบชนดังนี้ 

1. ลดตนทุนการปฏิบัติงาน เพราะทุก ๆ จุดส้ันลง เมื่อรวมกันตนทุนที่สูญเปลาที่ขจัด
ออกไปจะพบวามีสูงมาก 

2. ลดปญหาของ Human Error  ความผิดพลาดของพนักงานจะลดไป เชนความผิดพลาด
จากการปอนรหัสส่ังซ้ือเพื่อทําใบสั่งซ้ือ(เปนเอกสาร) ผิด อันเปนผลทําให Supplier สง
สินคาไมถูกตอง จึงทําใหการผลิตตองรอจึงหยุดชะงัก ส่ิงเหลานี้สามารถลดลงไดจาก
การใชศักยภาพอันเปนมาตรฐานของ EDI 

3. ชวยลดระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน เมื่อขั้นตอนการทํางานเชื่อมโยงถึงกันเปน
เครือขายผานระบบ Electronic Data Interchange ก็ทําใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
จากเดิมเคยซับซอนลดลงดวย 

4. ทรัพยากรที่ใชลดลง ในระบบของEDIจะชวยลดงานเอกสารได การใชทรัพยากรจึงลด
ต่ําลงดวย 

5. แกไขปญหาการปลอมแปลงเอกสาร เมื่อเอกสารสงผานระหวางกันและมีการเขารหัส
เปนอยางดี ทุกอยางเปน Electronic บุคคลภายนอกจะไมสามารถปลอมแปลงเอกสาร
หรือดึงเอาขอมูลไปได 

ลักษณะการทํางานของ EDI และ Internet นั้นจะถูกสนับสนุนดวย ERP Software เพื่อให
การไหลเวียนของวงจรการคานั้นรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาด ประกอบ
กับสรางความสามารถในการครองตลาดและสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยการพัฒนาการในเชิง
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและชวยสงเสริมโอกาสในการสรางพันธมิตรกับคูคา 
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ภาพ 4.3 การใช EDI  ในการทํา ERP 
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Office 

(Intranet) 

 

 
Customer 

EDI 

EDI 
EDI 

EDI 

ERP: Enterprise Resource Planing 

 
ระบบการประชุมของสยาม จะประชุมผานระบบ Internet เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการ

นัดหมายเพื่อเขารวมประชุมของผูบริหาร โดยสยามจะใช Function ของ ERP คือการประชุมแบบ 
Net Conference เพื่อจัดการตารางกําหนดการใหกับผูบริหารของสยามทุกทานอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเวลาเขาประชุมงายขึ้น เพียง Login เขาสูระบบ ผานทาง Web Browser ผูบริหารสามารถ
ส่ือสารทั้งขอความและเสียง (Teleconference) ในการประชุม ซ่ึงจะสงผานถึงกัน เสมือนผูบริหาร
นั่งประชุมอยู (Virtual Conference) ผูบริหารของสยามยังสามารถทบทวนการประชุมครั้งที่ผาน ๆ 
มาจากฐานของขอมูล (Database) ในระบบของ ERPไดอีกดวย 
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ERP จะทําหนาที่สรางสารสนเทศใหกับผูบริหาร จึงทําใหสยามสามารถคาดการณ
สถานการณที่ตองการไดทันเวลา และมีขอมูลตั้งแตระดับผิวเผินจนถึงเฉพาะลึกลงระบบดวย 
เพื่อใหการตัดสินใจทางธุรกิจเปนไปตามพื้นฐานการปฏิบัติงานจริง ระบบจะสรางรายงานใหทราบ 
ทุกขั้นตอนดวยการคํานวณอยางอัตโนมัติของ ERP Software ซ่ึงทําใหสยามสามารถลดตนทุนดาน 
งานเอกสารไดอยางมาก รวมทั้งลดขนาดของสินคาคงคลังลง และสนับสนุนงานดาน Supply Chain 
ของสยามใหแข็งแกรงมากขึ้น 

ดวยการใชเทคโนโลยี่อยางชาญฉลาด ทําใหสยามสามารถพัฒนาตนเองไปสูองคกรที่เปน 
Business Intelligence   นอกจากนี้ในสวนของงาน CRM (Customer Relationship Management) ให
เราสามารถเขาถึงลูกคาไดงาย และเขาใจลูกคาดีขึ้นจึงทําใหไดรับการตอบสนองที่ดีจากลูกคา
ตลอดไป อีกทั้งยังรวมถึงสรางความพึงพอใจใหกับ Stakeholder ของบริษัท 
 
ระบบ EDI 

ระบบ EDI เปนระบบที่เรานํามาใชจัดการกับฐานขอมูลของเรา โดยหลักการทํางานของ 
EDI เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีโครงสรางของขอมูลโดยมีมาตรฐานรองรับจากคอมพิวเตอร
เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง สาเหตุที่เราใชระบบ EDI เพราะ 

1. EDI ชวยใหเราสามารถใชในการควบคุมสินคาในคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมให
สินคามากเกินไปหรือนอยเกินไปซึ่งในอดีตที่ผานมา เราเคยมีประสบการณจากการบริหารสินคาคง
คลังที่ไมดี ทําใหเราแบกรับตนทุนจัดเก็บสูง ดังนั้น EDI ชวยใหเราสามารถวางแผนสินคาคงคลังได
ดียิ่งขึ้นเพื่อแกไขปญหาขางตน 

2. ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อสินคา โดย EDI มีระบบการจัดซ้ือที่ดีขึ้นกวาเดิม ทําให
ขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคาบางขั้นตอนที่ไมจําเปนถูกตัดออกไป ทําใหเราไดรับวัตถุดิบเร็วขึ้น เพื่อ
สงไปยังขบวนการผลิตตอไป 

3. ชวยใหขอมูลขาวสารในการตัดสินใจไดดีขึ้น ทําใหผูบริหารของเราสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจดานธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ดีและมีระบบการจัดเก็บขอมูล เอกสารที่เปนระบบ 
5.ลดความซ้ําซอนของการทํางานได ทําใหการบริหารของเราเปนไปอยางรวดเร็วและ

คลองตัว 
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จากที่กลาวมาขางตนระบบ EDI  จะสมบูรณที่สุดไมได หากไมมีระบบ Barcode เขาไปชวย ดังนั้น
ระบบ Barcode จึงจําเปนอยางมาก ในการทํางานรวมกับระบบ EDI คือสินคาทุก ๆ  

ประเภททุกตัวของเราจะถูกกําหนดดวยบารโคด ดังนั้นการแลกเปลี่ยนขอมูลดานตัวสินคา
นั้นจะใชระบบ Barcode เปนหลัก เมื่อสินคามีระดับปริมาณเปลี่ยนแปลงไป จํานวนสินคาที่
เปลี่ยนแปลงไป นั้นจะปรกฎอยูบนหนาจอทางคอมพิวเตอรทุก ๆ ตัวในองคกรและหนวยธุรกิจที่
เกี่ยวของเชน Lotus ขายเต็นทออกไปหนึ่งตัว บารโคดของสินคาตัวนั้นจะถูกตัดออกจากสต็อก
สินคาของ Lotus 

 
บริษัทตัวอยางก็จะทราบวาสต็อกของ Lotus เหลืออยูเทาไร ถาสต็อกของ Lotus ลดลงจึงถึง

จุดสั่งซ้ือฝายจัดซื้อของโลตัสซ่ึงมีขอมูลสต็อกสินคาของคลังสินคาโลตัสก็จะทําการสั่งซื้อเต็นท
จากสยามทันที ขณะเดียวกันบริษัทตัวอยางก็จะทราบถึงขอมูลสต็อกสินคาของโลตัสเชนเดียวกัน ก็
เตรียมที่จะผลิตเต็นทเพื่อสงใหกับ Lotus เมื่อสินคาในสต็อกของ Lotus ลดลงจนเกือบถึงจุดสั่งซื้อ 
เมื่อ Lotus ส่ังซ้ือเตนทแลวสยามก็จะมีสินคาพรอมสงทันที แลวตัววัตถุดิบของสยามที่ใชผลิตเต็นท
ถึงจุดสั่งซ้ือฝายจัดซื้อของบริษัทตัวอยางจะสั่งซ้ือวัตถุดิบทันทีจาก Supplier ตาง ๆ  ซ่ึง Supplierตาง 
ๆ ก็มีขอมูลสต็อกวัตถุดิบของบริษัทตัวอยางเชนกัน  Supplier เหลานั้นก็พรอมที่จะผลิตวัตถุดิบและ
เมื่อถึงจุดสั่งซ้ือ Supplier  ก็จะมีวัตถุดิบพรอมที่จะจัดสงทันที 

จากหลักการทํางานของEDI ทําใหชวยลดระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา ลดพื้นที่ของการ
จัดเก็บสินคา ลดขั้นตอนที่ซํ้าซอนและจัดระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพดวย 

หมายเลข EAN (ระบบ Barcode) นอกจะชวย EDI ใหทํางานไดอยางสมบูรณแลว ยัง
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางหลากหลายใน Supply Chain สามารถบงชี้ถึงตัวสินคาไดหลาย
ระดับของการบรรจุ เชนเลขหมาย EAN 13 บารสินคาที่เปนหนวยในการคาปลีก ไดแกตัวสินคา
หรือกลองบรรจุสินคา เมื่อเปนบรรจุภัณฑ ที่มีขนาดใหญมากขึ้น เชน กลอง หีบ หรือ Pallet EAN 
14 ใชบงชี้สําหรับ unit ที่ใชในการขนสง  สวนEAN28 Logistics unit เชนกลอง Pallet Shipment 
และหนวยใหญมากขึ้น บริษัทใช Barcode ระบบ EAN/UCC – 128 เนื่องจากระบบนี้เปนที่ยอมรับ
ทั่วโลก จึงสามารถนําไปคาขายทั่วโลก 
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ISO 9001 

ในปจจุบันภายใตการแขงขันที่รุนแรง บริษัทตัวอยางของเราซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทผผลิต
และจําหนายเต็นทตองเผชิญกับคูแขงขันทางการคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ การที่จะแขงขัน
ไดในระดับโลกไดนั้น เราจําเปนที่จะตองมีส่ิงที่ทําใหบริษัทของเรา เปนที่ยอมรับและไดรับความ
เช่ือถือทางในดานการดําเนินงาน คุณภาพสินคาของเรา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไวใจใน
ส่ิงที่เรานําเสนอแกลูกคา เราจึงเล็งเห็นประโยชนของการไดมาของ ISO 9001 ซ่ึงเปนมาตรฐาน
ระบบคุณภาพสากล ที่ยอมรับกันทั่วไป 

ISO 9001 เปนเรื่องของการประกันคุณภาพ ที่กํากับดูแลทั้งดานการออกแบบ การวางแผน
พัฒนาการผลิต การติดตั้งและบริการโดยขณะนี้เราไดรับ ISO 9001 เปนที่เรียบรอยแลวและพรอมที่
จะกลายมาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจชั้นนําดานการผลิตเต็นท ไดอยางเต็มตัว ภายใตตลาดการแขงขัน
ระดับโลก 

 
การลดระยะเวลาในระบบ Supply Chain 

การบริหารสมัยใหม ไดมีการมองเรื่องเวลาวาจะเปนตัววัดการทํางานโดยรวมของทั้ง
กระบวนการ Supply Chain และการหาทางที่จะใชเวลาใหเหมาะสมที่สุดนี้ เราเรียกวาวิธี “การยน
เวลา” (Time Compression) ซ่ึงจะเกี่ยวพันกับความสามารถในการแขงขันขององคกรดวย 

 
การลดเวลากับการแขงขนั (Time Compression) 

ปจจุบันนี้การแขงขันทางธุรกิจไดเขมขนรุนแรงขึ้นมาก แตละฝายลวนมีทรัพยากรและ
ความสามารถใกลเคียงกัน ขณะที่ความตองการของผูบริโภคก็มีแงมุมใหม ๆ เพิ่มขึ้น ดังเชน ผูผลิต
ที่ผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา จะสามารถตอกรไดทั้งในแงคุณภาพสินคา และความหลากหลายของ
รูปแบบ เรื่องที่ทุกคนกําลังแขงกันในเวลานี้คือเรื่อง Supply Chain ซ่ึงตางฝายตางพยายามสราง
ความไดเปรียบในเรื่องของการลดระยะเวลาใหส้ันลง บริษัทจึงจําเปนอยางยงที่จะตองเรงสราง
ความไดเปรียบใหกับตนเองในประเด็นดังกลาวใหได 
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 การลดเวลา 
การใชเวลานั้น ไมไดอยูที่มุมมองเรื่องการทําใหเร็วขึ้น หรือเร็วที่สุด เร่ืองของการลด

ระยะเวลานั้นจะเนนไปที่วา บริษัทสามารถที่จะใชเวลาในการสงมอบสินคาผานกระบวนการทาง
ธุรกิจของตนไดทันทวงที เชื่อถือได และตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีเพียงใด 
 
หลัก 7 ประการในการลดระยะเวลา 
1. ทําใหงาย (simplification)  

พยายามขจัดกระบวนการที่ซับซอนเกินไป 
2. ประสานและเชื่อมตอกัน (Integration) 

พยายามใหขอมูลกระจายถึงกันและเชื่อมตอกัน เพื่อความแจมแจงในกระบวนการผลิต 
3. ทําใหไดมาตรฐาน (Standardization) 

โดยใชกระบวนการผลิตที่เปนที่รูกันดี และใชช้ินสวนและเครื่องมือที่เปนมาตรฐานใน 
ระบบอุตสาหกรรม  
4. ทํางานไปพรอม ๆ กัน (Concurrent Working) 

พยายามปรับกระบวนการจากที่เปนงานอนุกรมตอเนื่องกัน ใหเปนงานที่ทําไดพรอม ๆ กัน
เปนทีม และใชกระบวนการรวมกัน 
5. ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Variance Control) 

ตรวจตรากระบวนการผลิต และตรวจจับปญหาตั้งแตขั้นตอนแรก ๆ ในการทํางานเพื่อให
การแกปญหาทําไดอยางรวดเร็ว และสูญเสียนอย 
6. ใชระบบอัตโนมัติ (Automaton) 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการ Supply Chain 
7. วางแผนทรัพยากร (Resource Planing) 

จัดสรรเรื่องทรัพยากรใหเหมาะสมตลอดทั้งกระบวนการ Supply Chain แกปญหาคอขวด
การติดขัด ดวยการวางแผนใชทรัพยากรที่เหมาะสมและจัดการอยางมีความยืดหยุน 
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การยนระยะเวลานําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน 
องคประกอบหลัก ๆ 3 ประการในการแขงขันธุรกิจนั้น คือ ลูกคา การแขงขันและบริษัทซ่ึง

การยนระยะเวลาจะทําใหเกิดความแตกตางไดทั้งในแงของคุณคาและตนทุน คือเราสามารถกําจัด
การสูญเสียและอีกทางหนึ่งเราสามารถเพิ่มคุณคาใน Value Chain ได การขจัดกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดคุณคาออกไป จะทําใหเกิดการไดเปรียบทางดานตนทุน ดังนั้นจึงสามารถสรางความ
แตกตางทางดานตนทุนได 

การลดลงของตนทุนนั้น จะเกิดไดชัดเจนเมื่อมีการกําจัด หรือลดลงของเวลาที่ไมกอใหเกิด
ประโยชนและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รูปแบบของการลดระยะเวลานี้สงผลใหเกิดการประหยัด
เนื่องจากการลดลงของคาใชจายในเรื่องของตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร เชน คาเชาพื้นที่ ตนทุน
บริหาร คาจาง ตนทุนวัตถุดิบ และเงินทุนหมุนเวียน เพราะแทบทุกกระบวนการตองเกี่ยวเนื่องกับ
สินคาคงคลัง 
 
ความไดเปรียบดานคุณภาพ 

หากตองการใหการจัดการเรื่องการลดระยะเวลาประสบความสําเร็จ จําเปนตองใชพื้นฐาน
ของหลักการดานคุณภาพ ซ่ึงเรื่องนี้เราสามารถมองไดเปน 2 มิติ คือ 

มิติท่ีหนึ่ง การลดระยะเวลานั้นตองการสินคาที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติของสินคาและ
บริการที่ลูกคาตองการ ส่ิงที่ลูกคาไมตองการถือวาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการสูญเสียเวลาในการผลิต 
การจัดจําหนาย การตลาด และมีนัยที่จะสงผลถึงการสูญเสียภาพลักษณของบริษัทดวย 

มิติท่ีสอง การลดระยะเวลาตองการกระบวนการควบคุมคุณภาพขององคกรที่ดี ซ่ึงจาก
แนวคิด TQM นั้นมีหลักจัดการเรื่องการลดการสูญเสียในการผลิตเชนเดียวกัน 
ความไดเปรียบดานเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในเรื่องของการลดระยะเวลาอยางมาก เชน การผลิตแบบ
อัตโนมัติ อยางมีระบบ CNC (Computer Numerically Controlled) หรือ หุนยนตเพื่อการผลิต เปน
ตน แตเรื่องเทคโนโลยีนั้นไมควรที่จะถูกนํามาเปนเหตุผลสําคัญใในการตัดสินใจ เราควรมองให
หมดทั้งกระบวนการกอนจึงตัดสิน เพราะเทคโนโลยีบางอยางอาจไมยืดหยุนพอที่จะผลิตสินคาได
ในหลาย ๆ รูปแบบ หรือไมสัมพันธกับกระบวนการ Supply Chain ในองคกร 
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การเนนท่ีลูกคา (Focus on Customer) 
ถาลูกคาตองการความคลองตัวในเรื่องของปริมาณสินคาและความหลากหลาย การ

ตอบสนองความตองการนี้จําเปนตองมีการเก็บสินคาคงคลังไว หรือผลิตใหกับลูกคาตามที่ส่ัง ซ่ึง
การเก็บสินคาไวในสต็อกในระยะสั้นจะชวยใหเกิดความหลากหลายได แตทวาในระยะยาวจะกลับ
กลายเปนอุปสรรคในเรื่องของความคลองตัวได เนื่องมาจากสินคาคงคลังนั้นทําใหกระแสเงินสดที่
เราใชลงทุนนั้นลดลง ดังนั้นเราจะตองพยายามลดปริมาณสินคาคงคลังใหเหลือนอยที่สุดในระบบ 
Supply Chain เพื่อใหการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคทําไดดีขึ้น ซ่ึงวิธีนี้มักจะใช
ระบบ just in time เขามาชวย 
 

ประโยชนท่ีไดจากการยนระยะเวลา 
มีอยู 2 กลุมใหญ ๆ ที่ไดประโยชนจากกการลดระยะเวลา 
สวนแรกคือ เร่ืองของเวลาภายในบริษัท ซ่ึงเปนประโยชนโดยออมของผูบริโภคและ

สําหรับโรงงานผลิตสวนใหญ ประโยชนที่ไดก็คือรอบเวลาการผลิตลดลง เนื่องจากสินคาที่คางอยู
ในกระบวนการผลิตนอยลงและผลผลิตสูงขึ้น ซ่ึงถาสามารถลดรอบการผลิตลงไดคร่ึงหนึ่ง 
สามารถเพิ่มผลผลิตอีก 20 – 70%  

การลดเวลาการผลิตลงครึ่งหนึ่งโดยใชคนเทาเดิม โดยปกติแลวจะสามารถลดตนทุนลงได  
50% ซ่ึงจะสงผลใหตอบแทนจากสินทรัพยมีความเปนไปไดที่จะเพิ่มถึง 80% ดังนั้นบริษัทก็จะตอง
การเงินสดในการผลิตลดลง 45% 

จากขอมูลของ INDVO บริษัทที่ปรึกษาของสวีเดนสํารวจเมื่อป 1991  ประมาณการไวถึง      
ผลที่จะไดจากการลดลงของเวลาในการผลิต 50% 
 ตนทุนการผลิตลดลง  8.5% 
 ผลผลิตเพิ่มขึ้น  10% 
 สินคาคงคลังลดลง  15% 
 งานระหวางทําลดลง   47% 
 ผลกําไรเพิ่มขึ้น  9.5% 
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ความเสี่ยงลดลง 
โดยทั่วไปแลว ยิ่ง Supply Chain ตองใชเวลามากเทาไร ความเสี่ยงทางการคาก็จะมากขึ้น

ตามไปดวยซ่ึงความเสี่ยงนี้เกิดจากการที่ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงความตองการตลอดเวลา 
ดังนั้นหากตองใชเวลาใน Supply Chain มากผูผลิตจะตองคาดการณเผ่ือสําหรับความ

ตองการของลูกคาในอนาคต ซ่ึงบางครั้งอาจเผื่อมากไป หรือบางครั้งก็อาจนอยไป ผลที่ตามมากคือ 
ตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการสูญเสียโอกาสในการขายนั้นมีมากอยางยิ่ง 

 
Supply Chain ของวงการคาปลีก 

ทศวรรษนี้ถือไดวาเปนจุดเปล่ียนคร้ังยิ่งใหญของวงการคาปลีก  ความคิดเรื่องรานคา และ
วิธีการคาไดเปลี่ยนแปลงไป   รานคาหนึ่งรานนั้นอาจมีความหมายตั้งแตเปนจุดที่นําสงสินคาของผู
จัดหาสินคาเปนจุดรวบรวมความตองการของผูจับจายสินคา  เปนที่เก็บสินคายอยๆ เปนจุดพักผอน
หยอนใจของลูกคา  และเปนจุดที่เงินเปลี่ยนมือ  ความตองการของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีกมี
มากกวาการเปนเพียงแคแหลงซื้อสินคา  ขอบเขตความหมายของรานคาปลีกจึงขยายกวางขึ้น
กวาเดิม  รานคาปลีกกลายเปนที่รวบรวมสินคาจากหลาย ๆ แหลงดวยระบบจัดการสงใน
หลากหลายรูปแบบ   ดังนั้น  “ประสิทธิภาพของ Supply Chain ในรานคาปลีก” จึงเปนตัวจักรสําคญั
ตัวใหมในการสราง”ความไดเปรียบเหนือคูแขง” 
 
หลักการบริหาร Supply Chain 
1. ถายทอดความตองการของลูกคา (Communicating Demand) 

การติดตอส่ือสารทําใหททราบถึงความตองการของลูกคาไดทันทวงที ซ่ึงเปนเรื่องที่จําเปน
อยางยิ่ง มีวิธีปฏิบัติทั่วไป  ดังนี้ 

 การเติมเต็มสินคาอยางตอเนื่อง (Continuous Replenishment) 
ผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบทําการจัดสงสินคาตามความตองการที่รานคาปลีกส่ังซื้อ ซ่ึง

ขอมูลที่ไดรับนั้นอาจมาจากรานคาโดยตรงผานระบบ  EPOS  (Electronic Point of Sale) หรือจาก
ศูนยกระจายสินคา เมื่อปริมาณสินคาที่พรองไปอันเนื่องมาจากการที่สงไปรานคา  ซ้ึงผูจัดหาสินคา
หรือวัตถุดิบกับผูคาปลีกจะตองตกลงหลักเกณฑในการทํางานรวมกัน  เชน  จัดสงบอยขนาดไหน
ขนาดที่จะสงอยางต่ําเทาไรในแตละครั้ง เปนตน 
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วิธีการ  Continuous Replenishment (CRP) จะชวยลดงานที่ไมจําเปนลงไป เชนไมตองเฝาดู
วาตองสั่งสินคาอะไรเพิ่มบาง  นอกจากนั้นยังชวยลดงานเอกสารลงไดหลายจุด  เราสามารถนํา  
CRP  นี้มาใชไดทั้งระหวางผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ กับศูนยกระจายสินคากับรานคาก็ได 

ผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบก็จะไดรับประโยชนในแงที่วาไดรับการสงสินคาที่ตอเนื่องตาม
ยอดขายจริง การจัดการผลิตก็จะทําไดดีขึ้น  ปริมาณการกักตุนสินคาก็จะนอยลง  สามารถลด
ปริมาณสินคาคงเหลือลงเชนกัน  การบริการลูกคาก็จะทําไดดีขึ้น สินคาจะมีวางขายตลอด และยัง
ชวยลดขนาดพื้นที่ที่จะใชเก็บสินคาลง 

จากการศึกษาการทดลองใชระบบ CRP ในยุโรป โดยรานคาปลีก 6 แหงผลการทดสอบ
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ดังนี้ 

 Service Level  ระหวางศูนยการกระจายสินคาและรานคาปลีกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 97.5 เปน
รอยละ 99.7 
 Category Profit เพิ่มขึ้นรอยละ  30 
 Inventory Levels  ลดลงรอยละ 65 
 คาใชจายเรื่องคาเชาพื้นที่จัดเก็บสินคาลดลงรอยละ 45 

 
 การผลิตท่ีสอดประสานกัน (Synchronized Production) 

CRP  ยังสามารถขยายผลไปสูการที่ผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบสามารถวางแผนวาจะผลิต
สินคาในชวงไหน ปริมาณเทาใด เพื่อรองรับความตองการของลูกคาไดนี่คือส่ิงที่เรียกวาการผลิตที่
สอดประสานกัน (Synchronized Production) 

การผลิตที่สอดประสานกันนั้น จําเปนตองทําการปรับเปลี่ยน ณ โรงงานการผลิต โดย
จะตองทําใหการวางตารางของกระบวนการผลิตนั้นงายขึ้น   และระบบปฏิบัติงานของกระบวนการ
ผลิตจะตองมีประสิทธิภาพขึ้น แตถาการวางแผนการผลิตสอดคลองกับปริมาณความตองการสินคา
อยางลงตัวแลวงานดานการวางแผนการผลิตขางตนแทบไมจําเปนตองทําเลยเพราะทุก ๆ ชวงเวลา
การผลิต เราจะรูอยูแลววาจะผลิตอะไร จึงสามารถตั้งใหแตละชวงเวลาใหผลิตสินคาชนิดเดิมไดเลย 
ยกเวนแตเพียงเรื่องปริมาณการผลิตที่จะตองระบุเปนครั้ง ๆ ไปวาตองการผลิตเทาไร 
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กรณีศึกษา 
บริษัท เดล คอมพิวเตอร เปลี่ยนแนวทางจากผลิตและเก็บไวขาย เปนผลิตตามสั่ง 

คอมพิวเตอร จะถูกประกอบขึ้นและสงตรงไปถึงลูกคาภายในระยะเวลา 1 – 2 วันเทานั้น ประโยชน
ที่บริษัทไดรับก็คือ 

 ลูกคานิยมสินคาของบริษัทมากกวาคูแขง 
 สินคาคงคลังที่ยุโรปลดลง 97% บริษัทประหยัดเงินไปไดถึง 200  ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 บริษัทปดคลังสินคาทั่วทวีปยุโรป 

 
 การบริหารการสงเสริมการขาย (Promotion Management) 

ในหลาย ๆ  ธุรกิจ การสงเสริมการขายอาจไมไดสรางผลประโยชนใหกับธุรกิจสักเทาไร 
แตธุรกิจก็ไมสามารถละเลยกิจกรรมดานสงเสริมการขายได ผุบริหารการสงเสริมการขายที่เหนือ
ช้ันจะวางแผนการสงเสริมการขายดวยการดึงผูเลนที่อยูในระบบ Supply Chain เขามามีสวนในการ
สงเสริมการขาย เชน ถารูวาผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ ตองการกําลังการผลิตที่มากขึ้น หรือหากศูนย
กระจายสินคาตองการเคลียรพื้นที่จัดเก็บสินคา เราก็สามารถนําสินคาเหลานั้นมาจัดรายการสงเสริม
การขายไดดวยตนทุนที่ต่ําลง 
 
2. การรวมตัวกับผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ (Supplier Integration) 

การจัด Supply Chain ใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูคาปลีกและผูจัดหาสินคาจะตองรวมกัน
ทํางานอยางใกลชิด แนวโนมใหมที่กําลังเกิดขึ้นก็คือ ผูคาปลีกจะพยายามลดจํานวนของผูจัดหา
สินคาหรือวัตถุดิบที่ติดตอกับตน เหลือเฉพาะที่สามารถรวมกันทํางานไดอยางใกลชิดเทานั้น ตาม
หลักการตอไปนี้ 
 ☯ พัฒนาสินคารวมกัน (Joint Product Development) 

วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการพัฒนา “ผลิตภัณฑใหม” คือ การที่ผูคาปลีก และผู
จัดหาสินคาทํางานารวมกัน โดยผูคาปลีกจะใหขอมูลเกี่ยวกับลูกคา และโอกาสทางการตลาด สวนผู
จัดหาสินคาจะเปนผูออกแบบผลิตภัณฑที่มีตนทุนต่ําที่สุด ทั้งสองฝายจะรวมกันวางแผนการพัฒนา
สินคาใหมทําใหระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑจนกลายเปนสินคาถึงมือผูบริโภคใชเวลาสั้น
ลง ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของความตองการผูบริโภคไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 ☯ ปรับสินคาเดิมใหสอดคลองกับผูบริโภค (Product Harmonization and 
Customization)  

ในบางครั้งสินคาที่วางจําหนายจะมีองคประกอบในการออกแบบเหมือน ๆ กัน แตไดถูก
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อตอบสนองสายตารูปลักษณที่ลูกคามองเห็น หรือมีการ
ปรับรูปโฉมเล็กนอย สําหรับการวางขายตางพื้นที่กัน ซ่ึงถาทั้งผูจัดหาสินคาและผูคาปลีกสามารถ
ตกลงกันไดที่จะลดความซ้ําซอนดังกลาวลง ก็จะทําใหระดับสินคาคงคลังที่จะเก็บลดลงไปดวยแต
จะมีผลเสียคือ ความหลากหลายที่จะใหผูบริโภคเลือกสรรก็จะลดตามไปดวย 
 ☯ การใชระบบสงขอมูลและเงินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส (EDI and Electronic 
Funds Transfer – EFT) 

การจัดการเรื่องขอมูลและเอกสารรวมกัน สามารถที่จะลดเวลาของงานบริหารจุกจิกไดมาก
ทีเดียว ไมวาจะเปนเรื่องใบสงสินคา การวางบิล การจัดการเกี่ยวกับเรื่องการชําระเงิน เปนตน 
  
3. การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานใหดีขึ้น (Operation Improvement) 

ในอดีต การปรับปรุงการทํางานทําไดโดยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิต แตในปจจุบันนี้
เราสามารถปรับปรุงการทํางานไปอีกขั้นดวยการประสานงานรวมกันระหวางสวนตาง ๆ ภายใน 
Supply Chain โดยลดความซ้ําซอนและกําจัดงานที่ไมกอใหเกิดประโยชนในการผลิตออกไป 

© เตรียมสินคาพรอมสง (Floor – ready Merchandise-FRM) 
สินคาสามารถที่จะถูกจัดเตรียมทุกอยางใหเรียบรอยกอนที่จะสงไปที่รานคา เชน ติดฉลาก 

ราคา จัดเตรียมบรรจุหีบหอ เพื่อที่วาเมื่อไปถึงรานคาจะไดพรอมที่จะขายทันที 
© วางระบบรถขนสินคา (Backhauling) 
โดยปกติเมื่อรถออกจากศูนยกระจายสินคาดวยสินคาที่เต็มรถ ก็จะนําไปสงที่รานคาแลวตี

รถเปลากลับมาที่ศูนย แตวิธี Backhauling นั้น หลังจากที่สงสินคาแลว แทนที่จะตีรถเปลากลับศูนย
ก็จะถูกจัดการใหไปรับสินคากลับจากที่อ่ืนๆ กอนนํากลับศูนยกระจายสินคา ซ่ึงเหมาะกับระบบที่มี
ผูคาปลีกมีการประสานงานกับผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบและไดรวมกันทําระบบ Replenishment 
เพราะวาผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบก็จะมีรอบและจํานวนสินคาที่ตองสงเขาศูนยกระจายสินคาอยู
แลว ดังนั้นเมื่อรถออกจากศูนยกระจายสินคาและสงของเสร็จแลว ก็สามารถแวะไปรับสินคาที่ผู
จัดหาสินคา หรือวัตถุดิบเตรียมที่จะสงเขาศูนยกระจายสินคาไดทันที 
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© การปรับปรุงระบบดานอื่น ๆ (Other improvements) 
ยังมีวิธีการเสริมในการที่จะทําใหระบบ Supply chain สมบูรณยิ่งขึ้น เชน ใชระบบการ

ตรวจนับสินคาดวย Infrared การนับสินคาที่จะเตรียมจัดสงดวยแสง (Pick by Light) การเตรียม
จัดสงสินคาดวยเสียง (Pick by Voice) การนําสินคาเขาออกจากคลังอัตโนมัติ (Auto Put away, Auto 
picking and Sort)  

 
4. การบริหารตามประเภทสินคา (Category Management) 

การบริหารตามประเภทสินคา เกี่ยวของกับการจัดองคกรใหมีการบริหารในรูปแบบ 
Multifunctional Team คือ ใหแตละทีมเนนกลุมสินคาตามความตองการของลูกคาเปนหลัก ซ่ึงกลุม 
เหลานี้จะตองรับผิดชอบสินคาตั้งแตการวางกลยุทธสินคา การวัดผลการปฏิบัติงาน และติดตามงาน 
ขามสายงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะตองรวมกันทํางานเพื่อใหลกคาไดรับการดูแลอยางเหมาะสมที่สุด 
ตั้งแตการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ไปจนถึงการจัดหนาราน ถึงแมวาการบริหารตามประเภท
สินคาจะไมไดเปนสิ่งซึ่งจําเปนทางเทคนิคสําหรับการทํา Supply Chain Management แตทวาผูคา
ปลีกที่จัดการบริหารตามประเภทสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแนวโนมที่จะเปนผูนําในการทํา 
Supply  Chain Management 

 
5. ปรับโครงสรางพื้นฐานใหรองรับ  (Aligned Infrastructure) 

แนวโนมที่เห็นชัดเจนอยางหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของ Supply Chain 
Management คือ การจัดการประสิทธิภาพของ Supply Chain ที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมใชเพียงสวน
หนึ่งสวนใดเทานั้น 

 
 การจัดการแบบรวมศูนย(Centralization) 
การจัดการแบบรวมศูนยจะชวยยกระดับมาตรฐานของการใหบริการลูกคา  และ

ขณะเดียวกันยังลดระดับสินคาคงคลัง ดังเหตุผลตอไปนี้ 
ประการท่ี 1 จะไมเกิดคลังสินคาที่สินคาคางในสต็อก ในขณะที่คลังสินคาหนึ่งกําลังขาด

แคลนสินคาชนิดนั้น เพราะสินคาไดอยูรวมกันที่แหงเดียว เปนการลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
สินคาลง 
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ประการที่  2 เมื่อสต็อกไดรวมอยูเพียงแหงเดียว จะทําใหระดับการกักตุนสินคาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงในกรณีสินคาขาดแคลนมีปริมาณลดลง 

ประการที่ 3 ศูนยกระจายสินคาขนาดใหญที่ทันสมัย สามารถที่จะจัดการกับปริมาณและ
ความตองการของลูกคาที่มีจํานวนมาก ๆ ในเวลาที่จํากัดไดดีกวาคลังสินคาเล็ก ๆ ที่กระจายกัน
ออกไปตามพื้นที่ขาย 

 
    การใชผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (Third – Party Operators) เขาชวยวางระบบ 

ผูคาปลีกหลายรายตระหนักดีวาตนเองไมไดมีประสบการณเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดสง
สินคา ดังนั้นบริษัทเหลานี้ไดเร่ิมที่จะใชการจัดการและจัดสงสินคา โดยผานทางบริษัทภายนอกที่มี
ความชํานาญดังกลาวแทน แตก็ไมไดหมายความวาบริษัทสูญเสียการควบคุมในเรื่องนี้ เพราะขอมูล
ทุกอยางไดผานการควบคุมจากบริษัท เพียงแตลดความยุงยากตางๆ ในการจัดการสินคาซ่ึงตนไม 
ถนัดไปสูผูที่มีความชํานาญเปนผูดูแลแทน ซ่ึงจะทําให Supply Chain โดยรวมมีประสิทธิภาพขึ้น
อีกวิธีหนึ่งเพราะตางฝายตางพุงเปาหมายไปยังส่ิงที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 
 
6. ปจจัยสําคัญตอการบริหาร Supply Chain 

เทคนิคตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดนั้น คอนขางตรงไปตรงมา ผูที่มีอิทธิพลของ
อุตสาหกรรม ในอดีตมักจะใชวิธีผลักดันตนทุนสวนเกินใหผูอ่ืนในกระบวนการ Supply Chain รับ
ไปซึ่งไมไดทําใหตนทุนรวมลดลงแตอยางใด แตปจจัยสําคัญนั้นอยูที่การรวมมือกันของผูคาปลีก
กับผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบดังนี้ 

 ความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการเปดเผยแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันดวย 
 แบงปนตนทุนและประโยชนแกกันและกันอยางยุติธรรม 
 แบงขอบเขตการทํางานใหชัดเจน และมีการวัดผลที่เดนชัด 
 จัดทําโครงการที่เปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ และพัฒนาไปอยางเปนขั้นเปนตอน 
และเตรียมพรอมที่จะลงมือปฏิบัติอยูเสมอ 
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แนวโนมของระบบ Supply Chain ในโลกคาปลีก 
ในชวงที่ผานมานี้ วงการคาปลีกและโรงงานผลิตไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร 

Supply Chain กันเปนการใหญ ในสวนของการผลิตไดมีการพัฒนาแนวทางใหม ๆ ขึ้นมา ไมวาจะ
เปน Just in time หรือ Total Quality Management ดานการคาปลีกก็มีการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ 
อยางเชน Quick Response (QR) และ Efficient Consumer Response (ECR) ขึ้นมาเชนกัน 
ความสําเร็จของ Wall – Mart ซ่ึงมีความเปนเลิศในเรื่องระบบโลจิสดิกส หรือ Tesco ผูนําธุรกิจคา
ปลีกในอังกฤษ ซ่ึงโดดเดนในเรื่องของ ECR และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมไดเกิดขึ้นดวย
ความบังเอิญแตเกิดขนจากการพัฒนาระบบ Supply Chain อยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

ในทางตรงกันขาม ตัวอยางความลมเหลวอันเนื่องมาจากการที่ไมปรับตัวเรื่องระบบ 
Supply Chain ก็มีใหเห็นอยางชัดเจน เชน กรณีของบริษัท Laura Ashley ซ่ึงเริ่มขาดทุนในชวงตน
ของทศวรรษ 1990 เพราะวาไมสามารถสงสินคาที่มีไปขายยังรานคาไดทันกับฤดูกาลซื้อสินคาของ
ลูกคา ทั้ง ๆ ที่มีสินคาคางอยูในสต็อก 

ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของระบบโลจิสติกสที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ
ซ่ึงในสวนตอ ๆ ไปจะอธิบายใหเห็นถึงหลักการใหมในทศวรรษนี้ เชน ระบบ ECR เปนตน 
Quick Response และ Efficient Consumer Response 

หลักการทั้งสองเร่ืองนี้เร่ิมตนที่ประเทศอเมริกา โดย Quick Response นี้เร่ิมตนจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอในทศวรรษที่ 1980 โรงงานสิ่งทอในอเมริกาเริ่มสูญเสียสวนแบงตลาดใน
ประเทศใหกับผูจัดหาสินคาวัตถุดิบที่มาจากตะวันออกไกล หลังจากนั้นสมาคมสิ่งทอในอเมริกาได
ทําการศึกษาถึงที่มาของปญหา และพบวาระบบ Supply Chain ตั้งแตวัตถุดิบจนแปรรูปเปนสินคา
ถึงมือผูบริโภคนั้นใชเวลานานถึง 66 สัปดาห โดย 11 สัปดาห อยูที่โรงงานผลิต 40 สัปดาห อยูที่
คลังเก็บสินคา และอีก 15 สัปดาห อยูที่รานคา นั่นหมายความวา จะตองมีเงินทุนหมุนเวียน จมอยู
ในกระบวนการนี้มากถึง 25พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาวิธีที่จะตอบสนอง
ความตองการใหไดเร็วกวานี้และนั่นก็กลายเปนที่มาแนวคิดเรื่อง Quick Response Systems ซ่ึงได
ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในทศวรรษ 1990 

สวน Efficient Consumer Response หรือเรียกยอ วา ECR มีบทบาทในภายหลัง โดยมี
จุดเริ่มตนจากความกังวลของกลุมผูดําเนินธุรกิจซุปเปอรมารเก็ต และผูจัดหาสินคาเกี่ยวกับอัตรา 
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กําไรที่ลดลง กรอปกับคูแขงคาปลีกในรูปแบบใหม ๆ กําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไดจัดใหมีการวิจัย
เร่ือง Supply Chain ของสินคาทั่วไปในอเมริกา จากผลการวิจัยพบวา มีการเก็บสินคาคงคลังที่มาก
เกินไป Lead Time ของสินคาจากโรงงานถึงมือผูบริโภคใชเวลานาน 104 วัน คิดเปนคาใชจาย
ประมาณ 30 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และถาสามารถลด Lead Time ลงเหลือเพียง 61 วัน จะสามารถ
ลดคาใชจายไดถึง 21 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหธุรกิจคาปลีกพากันตื่นตัวไปทั่วโลกที่ทวีปยุโรปไดมีการจัดตั้ง 
ECR Europe Executive Board ในป 1993 ไดมีโครงการตาง ๆ มากมาย เพื่อศึกษาและทดลองปฏบิตัิ
ในเรื่อง ECR 

หัวใจหลักในการจัดทํา ECR ก็คือ การตั้งเปาหมายในการจัดการและจัดแบงสินคาออกเปน
หมวด ๆ ไดแก Category management, Product Replenishment และการใชเทคโนโลยี 

บริษัทสวนใหญมีแนวโนมที่จะเริ่มตนดวยเรื่องของการจัดหาสินคาใหเพียงพอที่จายแลวจงึ
ตามมาดวยเรื่องของความตองการของลูกคา บริษัท Coopers and Lybrand ไดคาดการณวาในสวน
ของ Category management จะทําใหเกิดการลดตนทุนไดมากที่สุด เพราะในสวนนี้จะมีเร่ืองของ
ความเสี่ยงในการวางสินคาชนิดใหม ๆ และการทําโปรโมชั่น แต Category management หรือ 
Replenishment จะทํางานไดนั้น ตองมีเร่ืองของเทคโนโลยีมาเกี่ยวของดวย 

การจัดการเรื่อง Category management ใหสําเร็จไดนั้น ตองเร่ิมจากการพัฒนาระบบขอมูล
ที่จุดขาย โดยจะเก็บขอมูลวาสินคาอะไรถูกซื้อไปเมื่อไหร ที่ไหน โดยใคร ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดหมวดหมูสินคา ขอมูลเหลานี้จะสงตอไปตาม Supply chain ดวยเครือขาย ซ่ึงมี
ฐานขอมูลกลางทั้งในเรื่องของรหัสสินคา และวิธีการติดตอส่ือสารที่เขาใจกันทุกฝา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82          CT487                                            



 

แบบฝกหัด 
1. จงอธิบายถึงกิจกรรมตางๆใน Supply Chain ที่ตองอาศัยสารสนเทศเขาไปจัดการ 

 
2. การเรียนรูเร่ืองธุรกิจสคัญอยางไร ตอผ้ีสวนสรางสารสนเศสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
3. จงอธิบายถึงองคประกอบของ   Supply Chain 

 
4. การคัดเลือก Supplier เปนสวนเริมตนของกระบวนการ ทานคิดวาเทคนิค  AHP (บทที่ 7 )

จะมาชวยในงานนี้ไดอยางไร 
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