
1. เทคโนโลยเีชิงความรวมมือประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning 

  ERP คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวม เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบท่ีใช้ในการจดัการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ขององคก์ร โดยเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระบบงานต่างๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั เช่น หากเป็น ERP ของบริษทั
จะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางดา้นบญัชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต 
รวมถึงระบบการกระจายสินคา้ เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษทันั้นเป็นไปอยา่งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ทั้ ง ย ัง ช่ ว ย ล ด เ ว ล า แ ล ะ ขั้ น ต อน  (Algorithm) ก า รท า ง า น ไ ด้ อี ก ด้ ว ย 
  เราจะสามารถเรียกวา่ ERP ไดห้รือไม่ ตอ้งดูวา่มีส่วนประกอบระบบยอ่ย (Module) ต่างๆก่อนว่า
บรรจุมาครบ 4 หมวดหลกัขา้งล่าง หรือเปล่า 

1. หมวดลอจิสติกส์ Distribution or Logistics : 

  ระบบท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ (วตัถุดิบ) และขาย (สินคา้) ตอ้งมีระบบ Purchasing (PU) และ Sale Order 
Processing (SO) บางซอฟแวร์อาจรวมถึงระบบบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse Management) ดว้ย หมวดน้ี
ถา้ซอฟแวร์ท่ีดีจริงตอ้งรวมหมายถึง ระบบการจดัส่งแบบครบวงจรทั้งระบบ ไม่วา่ shipping การน าเขา้และ
ส่งออก BOI ฯลฯ ดว้ย จริงๆแลว้จุดประสงคข์องหมวดน้ีก็คือ ตวัซอฟแวร์ตอ้งบอกให้เรารู้วา่ วตัถดิบท่ีสั่ง
มาจาก supplier ตอนน้ีอยูท่ี่ไหน เช่น อยูใ่นขั้นตอนการสั่งซ้ือ ลงเรือมาแลว้ อยูท่ี่ท่าเรือ ฯลฯ หรือ สินคา้ท่ี
ส่งไปใหลู้กคา้ ไปถึงเขาหรือยงั อยูท่ี่ไหน ฯลฯ 

2. หมวดการผลติ Production or Manufacturing: MRP I, MRP II 

  ระบบท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ก็ตอ้งมีกระบวนการครบตั้งแต่ น าวตัถุดิบ มาผา่นกระบวนการผลิต 
จนเป็นสินคา้ ทั้งในส่วนการวางแผน (Planning) และการควบคุม (Control) ฯลฯ ซ่ึงมกัประกอบดว้ยโมดูล 
อาทิ Inventory Management (IM), Bill-Of-Material (BOM) & Routing, Production Planning & Schduling 
(PC), Material Planning (MRP), Capacity Planning etc. ส าหรับเร่ืองการวางแผนและควบคุมกระบวนการ
ผลิต ใหล้องหาอ่านในต าราเก่ียวกบัเร่ือง Material & Production Planning & Control เพราะมีหลายระบบ 
คมับงั (Janban) ไคเซ็น (Kaizen) JIT (Just-In-Time) ฯลฯ ส่วนมากซอฟแวร์ต่างประเทศจะใชโ้ครงสร้าง
หลกัมาจากทฤษฏีเหล่าน้ีก่อนแลว้เอาประสบการณ์สถานการจริงมาเสริมเขา้ไป หมวดการผลิตน้ี หลกัๆจะ
แยกเป็นสองส่วนคือ Material กบั Productionการท่ีเราจะผลิตสินคา้อะไรก็ตอ้งรู้กรรมวธีิการผลิต รวมถึง
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ส่วนผสมต่างๆท่ีใชใ้นการผลิต เรียกตอ้งมีโมดูลเร่ืองสูตรการผลิต (BOM)*เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่จะผลิต
อะไร เท่าไร ก็ตอ้งมีระบบพยากรณ์ยอดขาย (Forecast) รวมถึงระบบการวเิคราะห์การขาย (Sale Analysis) *
  
  การวางแผนสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อใหส้อดคอ้งกบัแผนการผลิต ถา้สั่งมาไม่ทนัไม่พอดี ไลน์การผลิตก็
หยดุ สั่งมาเกินก็ตน้ทุนจม ดงันั้นก็ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีเร่ืองพวกน้ีอยูใ่นหมวดMRP-Iเม่ือวางแผนแลว้ก็ลง
มือปฎิบติัและติดตามผล เช่น ผลิตวนัละสองพนัช้ิน แต่ท าจริงไดข้าดเกินฯลฯก็ตอ้งมีระบบมาควบคุมและ
ติดตามผล(Control) 
  * หมวดน้ีเป็นจุดส าคญัท่ีจะแยกวา่ ERP เหมาะกบัเราหรือไม่ เพราะระบบการผลิตในแต่ละ
อุตสาหกรรมไม่เหมือนกนั เช่น โรงงานท ายา อาหาร ประกอบช้ินส่วนรถยนต ์ เหล็ก ฯลฯ หรือวงการ
เคร่ืองนุ่งห่มการ์เมน้ท ์ (Garment) ดงันั้นใหเ้ลือกดูจากยีห่อ้ของผูข้ายวา่ เขามีประสบการณ์ช ่าชองใน
อุตสาหกรรมประเภทไหนมาก่อน 

3. หมวดการเงิน Finance or Accounting: 

  หมวดน้ีก็คือ ระบบบญัชีและการเงินพื้นฐานหลกั 3 modules คือ ระบบบญัชีเจา้หน้ี AP (Account 
Payable), ระบบบญัชีลูกหน้ี AR (Account Receivable), ระบบบญัชีแยกประเภท GL (General Ledger) แต่ 
ERP ท่ีออกแบบมาส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ตอ้งท่ีมี ระบบบญัชีตน้ทุน (Costing) ดว้ย เน้ือหาสาระ
อยู่ท่ีระบบ Costing น่ะครับ เพราะก าไรขาดทุน ตอ้งรู้ต้นทุนและบริหารตน้ทุนเป็น ผมมองดัชน้ีช้ีวดั
ความส าเร็จของน าระบบ ERP มาใช้ตรงท่ีให้ขอ้มูลส่วนน้ีแก่ผูบ้ริหารท่ีจะน าไปใช้ในการตดัสินใจได ้
ดงันั้น ระบบบญัชีของ ERP ไม่เหมือนระบบ trading ท่ีซ้ือมาขายไปท่ีเน้นดา้นการตลาดเป็นหลกั แต่เน้น
ระบบบญัชีโรงงาน เนน้ตน้ทุนเป็นหลกั เพราะตอ้งผลิตสินคา้ ตอ้งรู้ตน้ทุน ค่าวตัถุดิบ ค่าโสหุ้ย ค่าแรง ค่า
น ้าค่าไฟ ฯลฯ ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ดงันั้น ระบบตอ้งหาตน้ทุนสินคา้จริงต่อหน่วยออกมาใหไ้ด ้

4. หมวดเสริม Others 

  ส่วนน้ีเป็นเร่ืองอาหารเสริม อาทิ ระบบบุคคลากร Human Resource, ระบบซ่อมบ ารุง Maintenance, 
ISO etc. ส าหรับระบบบริหารงานบุคคลส่วนมากมกัพฒันาข้ึนเองครับ เพราะจุกจิกหลายอยา่ง รวมถึงเร่ือง
ตวับทกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีไม่เหมือนกนั ฯลฯ 

  * ระบบ ERP ท่ีสมบูรณ์นั้น ตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัของทุกๆ modules ในทุกหมวดขา้งตน้อย่าง
กลมกลืน เรียกว่า online realtime ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในโลก (anywhere anytime anyplace anypoint...) 
ยกตวัอย่างเช่น ถา้ลูกคา้มีการคืนสินคา้ ระบบตอ้งรู้เลยว่า สินคา้ท่ีคืนน้ี เป็นสินคา้ของเราจริงหรือไม่ อิน



วอยร์ไหน ขายไปวนัไหน ล๊อตไหน ผลิตวนัไหน ผลิตท่ีแผนกไหนเวลาไหน เคร่ืองจกัรไหน คนงานท่ีผลิต
ช่ืออะไร ใชช้ิ้นส่วนวตัถุดิบอะไร ล๊อตไหน ซ้ือมาจากไหน วนัไหน ใบสั่งซ้ือเลขท่ีเท่าไร ฯลฯ 

  * หวัใจของการระบบ ERP อยูท่ี่ขอ้สอง ส่วนมากหลายท่ีน า ERP มาใชเ้พียงแค่ขอ้ 1 & 3 (Logistic 
& Finance = trading) เท่านั้น ซ่ึงผมวา่ยงัไม่ถึงแก่นแทข้องระบบ ERP คือ Logistic กบั Accounting เปรียบ
เหมือนเราแค่ปลอกเปลือกส้ม แต่ยงัไม่ถึงเน้ือหรือแกนข้างในท่ีบรรจุ MRP (Material Requirement 
Planning) ไว ้

2.การพฒันาระบบ ERP 

 

   แนวคิด ERP เร่ิมในยุคปี ค.ศ. 1990 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จุดก าเนิดเร่ิมแรกของ ERP มาจาก
แนวคิดของการพฒันาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / 
Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา โดยค าวา่ ERP และ
แนวคิดของ ERP นั้นก็พฒันามาจาก MRP ในท่ีน้ีจะท าการอธิบาย ความเป็นมาของ MRP โดยยอ่วา่มีความ
เป็นมาอย่างไร และท าไมจึงพฒันามาเป็น ERP ได ้ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเขา้ใจความหมายของ ERP ไดดี้
ยิ่งข้ึน และตวัแนวคิด ERP เองก็ยงัมีวิวฒันาการอยู ่จาก ERP ก็จะเป็น Extended ERP และจะพฒันาไปเป็น 
Next Generation ERP ต่อไปในอนาคต 

  1.  ก าเนิดของ MRP แนวคิดMRPเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีอเมริกาในยุคตน้ของ ทศวรรษ 1960 ในช่วงแรก 
MRP ยอ่มาจาก Material Requirement Planning (การวางแผนความตอ้งการวสัดุ) เป็นวิธีการในการหาชนิด
และจ านวนวสัดุท่ีตอ้งใช้ในการผลิตตามตารางเวลาและจ านวนสินค้าท่ีได้วางแผนโดย MPS (Master 
ProductionSchedule) 
   2. Closed Loop MRP ย่างเขา้ยุคปี ค.ศ. 1970 MRP ไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถในการ
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ป้อนกลบัขอ้มูลการผลิตจริงใน shop floor นอกจากนั้นยงัเพิ่มแนวคิดเร่ือง การวางแผนความตอ้งการก าลงั
การผลิต (Capacity Requirement Planning) 

  3.  การพฒันาไปสู่ MRP II จากความส าเร็จของ Closed Loop MRP ก็เกิดการพฒันาต่อยอดข้ึนเป็น 
MRP II ในยุคปี ค.ศ. 1980 (โดย MRP ใหม่น้ียอ่มาจาก Manufacturing Resource Planning) ซ่ึงไดร้วมการ
วางแผนและบริหารทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ นอกจากการวางแผนและควบคุมก าลงัการผลิต และวตัถุดิบการ
ผลิต เขา้ไปในระบบดว้ย 

  4. จาก MRP II ไปเป็น ERP MRP II เป็นแนวคิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต ERP ไดข้ยายแนวคิด
ของ MRP II ให้สามารถใช้ไดท้ั้งองค์กรของธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยการรวมระบบงานหลกัทุกอย่างใน
องคก์รเขา้มาเป็นระบบเดียวกนัลกัษณะของ ERP ERP (Enterprise Resource Planning) สามารถจดัการ 
Transaction Cycle ไดห้มดดงัน้ี 

  -  Expenditure 
  -  Conversion 
  -   Revenue 
  -   Financial 
 

 
  ERP เป็น Software ท่ีใชใ้นการ Manage ไดท้ั้งองคก์ร โดยท่ีมี common Database เก็บขอ้มูลทุก
อยา่งไวท่ี้เดียวกนั เพื่อป้องกนัความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล ท าให้มีประสิทธิภาพ มีการ Share ขอ้มูลสูงสุด โดย
แต่ละส่วนสามารถดึงขอ้มูลส่วนกลางท่ีตวัเองสนใจมาวิเคราะห์ได ้และ สามารถท่ีจะ Integrate ไดห้มดไม่
วา่จะเป็น Marketing Manufacturing Accounting และ Staffing 

  ก่อนท่ีจะมีระบบ ERP นั้น เดิมในวงการอุตสาหกรรมประมาณช่วงทศวรรษ 1960 ไดมี้การน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในส่วนของการผลิตทางดา้นการค านวณความตอ้งการวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
หรือท่ีเรียกเป็นทางการวา่ระบบ Material Requirement Planning ( MRP ) ก็คือเราจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
เขา้มาช่วยในการบริหารและจดัการในส่วนของวตัถุดิบหรือ Material ท่ีใชใ้นการผลิตเท่านั้น ต่อมาในช่วง
ประมาณทศวรรษ 1970 ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนจึงมีการน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในส่วนของการผลิตในดา้นของเคร่ืองจกัร ( Machine ) และส่วนของเร่ืองการเงิน 
( Money ) นอกเหนือไปจากส่วนของวตัถุดิบ ซ่ึงเราจะเรียกระบบงานเช่นน้ีว่า Manufacturing Resource 
Planning ( MRP II ) 



  จากจุดน้ีเราพอจะมองเห็นภาพคร่าวๆ ของการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
บริหารงานในอุตสาหกรรมได ้ดงัท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการหลายท่านไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบ MRP นั้น
จะเขา้มาช่วยในการจดัการทางดา้น Material ส่วนระบบ MRP II นั้นจะเขา้มาช่วยในการจดัการใน M อีก
สองตวันอกเหนือจาก Material ก็คือ Machine และ Money ซ่ึงระบบ MRP II ท่ีช่ือ TIMS ของประเทศ
นิวซีแลนด์ จะมีเมนูหลกัของ Module 3 Modules หลกัดว้ยกนัคือ Financial Accounting , Distribution และ 
Manufacturing และใน Module ของ Manufacturing จะมีส่วนของ MRP รวมอยู่ด้วย 
จะเห็นไดว้่าในการน าเอาระบบ MRP II เขา้มาช่วยในองค์กรหน่ึงๆ นั้น จะยงัไม่สามารถซัพพอร์ตการ
ท างานทั้งหมดในองค์กรได้ น่ีจึงเป็นท่ีมาของระบบ ERP ซ่ึงจะรวมเอาส่วนของ M ตวัสุดทา้ยก็คือ 
Manpower เขา้ไปไวใ้นส่วนของระบบงานท่ีเรียกตวัเองวา่ ERP นัน่เอง ดงันั้นระบบ ERP จึงเป็นระบบท่ีใช้
ในการบริหารงานทรัพยากรทั้งหมดในองคก์ร ( Enterprise Wide ) หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ระบบ ERP 
จะเป็นระบบท่ีใชใ้นการจดัการ 4 M ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย Material , Machine , Money และ Manpower 
นัน่เอง ดงันั้นถา้ไปดูท่ีเมนูหลกัของระบบ ERP จะพบวา่มีเมนูของทั้ง MRP และ MRP II รวมอยูด่ว้ยเพราะ 
ERP มีตน้ก าเนิดมาจากระบบ MRP และ MRP II นัน่เอง 

  ERP จะเนน้ใหท้ า Business Reengineering เพื่อปรับปรุงระบบใหเ้ขา้กบั ERP ซ่ึงจะแบ่ง Function 
Area เป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 
 
  1. Marketing Sales 
  2. Production And Materials Management 
  3. Accounting And Finance 
  4. Human Resource 
 

  แต่ละส่วนจะมี Business Process อยูใ่นนั้น ซ่ึงจะมีหลาย Business Activity มาประกอบกนั เช่น 
activity การออก Invoice เป็น Activity แต่ละ Activity จะไปต่อเน่ืองกนัหลายๆอนัออกไปจนกลายเป็น 
Process ท่ีเรียกว่า “Computer Order management” ซ่ึงจะไปเก่ียวขอ้งกบั Functional Area ท่ีเรียกว่า 
“Marketing And Sale” Concept หลกัๆของ ERP คือ เอาทุกขอ้มูลของแต่ละแผนกมา Integrate กนั เพื่อ 
Share ขอ้มูลกนั 

 

 



3.ระบบ ERP ประกอบด้วยฃุดท างานใดบ้าง.. 

 

ส่วนงาน (Functional Areas) ทีส่ าคัญ 
  โดยทัว่ไปส่วนงานของการด าเนินงานขององคก์รไม่วา่จะใหญ่หรือเล็ก จะประกอบดว้ย 4 ส่วนงาน 
(Functional Areas) ท่ีส าคญัคือ 
  1. งานตลาดและขาย (Marketing and Sales) ประกอบดว้ย การตลาด การรับค าสั่งซ้ือ การสนบัสนุน
ลูกคา้ การพยากรณ์ยอดขาย และโฆษณา 
  2. งานผลิตและบริหารวตัถุ (Production and Materials Management) ประกอบดว้ย การจดัซ้ือ รับ
วตัถุดิบ ขนส่ง จดัล าดบักระบวนการผลิต ผลิต และบ ารุงรักษาโรงงาน 
  3. งานบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) ประกอบดว้ย บญัชีการเงิน จดัสรรและควบคุม
ตน้ทุน วางแผนและจดัท างบประมาณ และบริหารกระแสเงินสด 
  4. งานทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) ประกอบดว้ย การรับสมคัรและวา่จา้ง อบรม จ่ายเงิน
เดือนและจ่ายผลตอบแทน 

  ความหมายของกระบวนการทางธุรกิจ คือ กลุ่มของกิจกรรมต่างๆ (Activities) ท่ีอาจจะมีเพียงหน่ึง
เดียวหรือมากว่าถูกน าเข้าไปสู่กระบวนการท่ีก่อให้เกิดมูลค่า ในกระบวนการจะประกอบด้วยหลายๆ 
กิจกรรม จนไดผ้ลลพัธ์ออกมา แต่รูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model) จะหมายถึง 
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย รูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ประกอบดว้ย ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ผูใ้ชง้าน ลูกคา้ และ
เจา้ของธุรกิจ ส่วนกิจกรรม (Activities) ประกอบดว้ย บุคลากร เคร่ืองมือ และขั้นตอนวิธีการ และส่วนการ
ไหลของวตัถุ (Materials Flow) ประกอบดว้ย ช่ือวตัถุดิบ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ผูใ้ชง้าน วงจร ความพยายาม ขนส่ง 
การมีสิทธิ และการปฏิบติังาน ส่วนงานท่ีกล่าวขา้งตน้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่าง ๆ เม่ือลูกคา้
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สั่งซ้ือสินคา้ งานขายจะเป็นด่านแรกในการรับค าสั่งซ้ือดงักล่าว จากนั้นงานบญัชีการเงินจะตอ้งท าการออก
ใบวางบิลและเรียกเก็บเงิน โดยจะตอ้งไปตรวจสอบท่ีงานผลิตวา่มีสินคา้ท่ีจะผลิตให้ลูกคา้ทนัหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบท่ีคลังสินค้าว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้หรือไม่ หรือกระบวนการจัดซ้ือวตัถุดิบ (Material 
Order)   เร่ิมจากงานผลิตตรวจสอบแลว้ว่าวตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตสินคา้  แจง้ไปยงังานจดัซ้ือเพื่อ
จดัซ้ือวตัถุดิบเขา้มาผา่นการจดัส่งจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  จนงานบญัชีการเงินท าเร่ืองจ่ายเงินค่าวตัถุดิบ  เป็น
ตน้  จากตวัอยา่งของกระบวนการดงักล่าวเป็นลกัษณะของการท างานขา้มระหวา่งส่วนงาน (Cut Across 
Functional Lines) หรืออาจจะเรียกวา่ BPR (Business Process Reengineering) ซ่ึงหมายถึง การร้ือปรับ
กระบวนการทางธุรกิจอยา่งฉบัพลนัโดยท าให้เกิดการท างานเป็นทีมท่ีขา้มสายงานกนั ซ่ึงกระบวนการทาง
ธุรกิจจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลท่ีส าคญัดว้ย การเช่ือมโยงกระบวนการ (Integrated 
Processes) เขา้ดว้ยกนั เพื่อสนบัสนุนกระบวนการขา้มสายงาน กระบวนการหน่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานมากกว่าหน่ึง เช่น การเพิ่มลูกคา้ จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานขาย งานการให้เครดิต และงานบญัชีการเงิน 
เป็นตน้ 

  ดงันั้น ERP จึงเป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลและกระบวนการทางธุรกิจ โดยท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลมาจาก
ฐานขอ้มูลเดียวกนั มีการกระบวนการมาตรฐานร่วมกนั และสนบัสนุนการท างานขา้มสายงานกนั ประโยชน์
ของ ERP ท่ีสามารถวดัไดคื้อ ลดสินคา้คงคลงั ลดบุคลากร เพิ่มผลิตภาพ ปรับปรุงกระบวนการรับค าสั่งซ้ือ
จากลูกคา้ ปิดงบได้เร็วข้ึน ลดตน้ทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดต้นทุนการจดัซ้ือ ปรับปรุงการ
บริหารกระแสเงินสด เพิ่มรายได้และก าไร ลดตน้ทุนการขนส่ง ลดการบ ารุงรักษา และปรับปรุงการส่ง
สินคา้ให้ตรงเวลา ส่วนประโยชน์ท่ีวดัไม่ไดคื้อ เพิ่มการเขา้ถึงขอ้มูลขององค์กรได ้ปรับปรุงการให้บริการ
ลูกค้า การลดลงของต้นทุนอ่ืนๆ ช่วยเช่ือมโยงระบบงานต่างๆ เพิ่มความสะดวกคล่องตัว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน เป็นตน้ แต่ขอ้จ ากดัของ ERP จะเป็นเร่ืองค่าโปรแกรม ERP ท่ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง
มาก รวมถึงค่า ท่ีปรึกษา (Consultant) ส าหรับการติดตั้ งโปรแกรม (Implementation) ด้วย 
ปัจจุบนัโปรแกรม ERP ท่ีมีผูใ้ชก้นัแบ่งไดต้ามขนาดขององคก์รคือ องคก์รขนาดใหญ่ จะใชโ้ปรแกรม SAP, 
Oracle Application องคก์รระดบักลาง จะใช้โปรแกรม Navision, PeopleSoft, MySAPม โปรแกรม ERP 
ภายในประเทศ และองคก์ระดบัเล็ก จะใชโ้ปรแกรม JDE หรือโปรแกรม ERP ภายในประเทศ การท่ีแต่ละ
องค์กรจะเลือกใช้โปรแกรม ERP ไหนนั้นควรจะค านึงถึงในเร่ืองของความเหมาะสมของโปรแกรมว่า
รองรับกบัการท างานไดม้ากน้อยขนาดไหน องคก์รจะตอ้งปรับตวัเขา้กบัการท างานของโปรแกรมหรือไม่ 
และองคก์รสามารถจ่ายค่าโปรแกรมและค่าท่ีปรึกษาไดห้รือไม่ 

 

 



4. ธุรกจิใดบ้างทีฃ้่ระบบ ERP 

ERP กบัธุรกจิ 

  ERP จะให้กระบวนการท างานอตัโนมติัส าหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ดว้ย 
ERP เม่ือตวัแทนบริการลูกคา้รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เขาจะมีขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการเติมค าสั่งซ้ือให้
สมบูรณ์ เช่น ประวติัการสั่งซ้ือและอตัราเครดิตของลูกคา้ ระดบัสต็อกสินคา้ของบริษทั และตารางเวลา
ขนส่งสินคา้ เม่ือแผนกหน่ึงเสร็จงานกบัค าสั่งซ้ือนั้นแลว้ ค าสั่งซ้ือนั้นก็จะเดินทางอตัโนมติัผา่นระบบ ERP 
ไปยงัแผนกถดัไป การคน้หาวา่ค าสั่งซ้ือดงักล่าวอยูท่ี่ใดในขณะใดขณะหน่ึง พวกเขาก็เพียงแต่ล็อกอินเขา้สู่
ระบบ ERP และติดตามขอ้มูลท่ีอยากรู้ ดว้ยการท างานลกัษณะน้ี ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือเร็วกวา่ และมี
ขอ้ผิดพลาดนอ้ยกวา่ท่ีเคยเป็นมา อยา่งไรก็ตาม การImplementระบบ ERP ไม่ไดจ้บลงแค่การติดตั้งโซลูชัน่ 
ERP เพียงอย่างเดียวเท่านั้น องคก์รธุรกิจจ าเป็นตอ้งตระหนกัวา่ ERP เป็นระบบท่ีตอ้งการการปรับเปล่ียน
อยา่งสม ่าเสมอ และเดินทางผา่นขั้นตอนการพฒันาท่ีแตกต่างกนั ถา้คุณเป็นองคก์รหน่ึงท่ีตดัสินใจกา้วสู่โลก
ของ ERP แลว้ คุณตอ้งท าการตดัสินใจอยา่งหนกัเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์ร กระบวนการท างาน ขอ้มูล 
และโครงสร้างขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั และการฝึกอบรม เพราะจะมีการเปล่ียนแปลงหลกัๆ เกิดข้ึน
มากมาย อาทิเช่น การตั้งค่ามาตรฐานใหม่ การยกเลิกระบบเลกาซีรุ่นเก่า และท่ีส าคญัคือการเปล่ียนแปลง
แนวปฏิบติัใหม่ในโพลิซีหรือวฒันธรรมขององคก์ร บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ชง้านจะพบวา่ระบบ ERP ท่ี Implementไป
นั้นไม่ตอบสนองความต้องการในการท างานของเขา เช่น ไม่สามารถติดตามข้อมูลการผลิตได้อย่าง
ถูกตอ้ง       ธุรกิจท่ีเหมาะกบั ERP 

1. ระบบบัญชีและการเงิน (Financial Accounting) 

  เป็นระบบท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบงานยอ่ยอ่ืนอยา่งสมบูรณ์ โดยสามารถบนัทึกรายการบญัชีทนัที
จากระบบงานยอ่ยต่าง ๆ ดงันั้นจึงสามารถช่วยลดงานดา้นการบนัทึกรายการเดินบญัชีลงไดอ้ยา่งมากเพื่อให้
นกับญัชีสามารถปรับเปล่ียนการท างาน เพื่อท าหน้าท่ีวิเคราะห์ควบคุม และบริหารงานบญัชีไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
นอกจากน้ียงัท าใหข้อ้มูลทางบญัชีต่าง ๆ ไดรั้บการปรับให้ถูกตอ้งตามรายการท่ีเกิดข้ึน และช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบด้วยระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป ระบบ
บญัชีลูกหน้ี ระบบบญัชีเจา้หน้ี ระบบบญัชีศูนยต์น้ทุน / ศูนยก์  าไร ระบบบริหารงบประมาณ 

2. ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร (Asset Management) 
  เป็นระบบงานยอ่ย ท่ีใชร้องรับการควบคุมสินทรัพย ์โดยระบบบญัชีทรัพยสิ์นถาวรจะเช่ือมโยงกบั
ระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปส าหรับทุก ๆ รายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
 



3. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

  เป็นระบบท่ีช่วยในการสนับสนุนการติดต่อส่ือสาร ระหว่างองค์กรกับพนักงาน อ านวยความ
สะดวกให้พนกังานสามารถเขา้มาสร้าง ดูและแกไ้ขขอ้มูลของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วย 
นอกจากนั้นยงัเป็นระบบท่ีช่วยในการบริหารจดัการวงจรอายพุนกังาน ตั้งแต่การคดัเลือกพนกังานเขา้ท างาน 
ช่วยในการคน้หาและเลือกพนกังานท่ีเหมาะสมกบังานตามความเช่ียวชาญของบุคคลากร สร้างมาตรฐานใน
การวดัผลการปฏิบติังาน และยงัสามารถก าหนดแผนการฝึกอบรมพนกังานให้เป็นไปตามความเหมาะสมใน
แต่ละหน่วยงาน 

4. ระบบพฒันาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 
  เป็นระบบท่ีช่วยในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ รวมถึงศกัยภาพของพนกังาน และยงัเป็น
การวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของทรัพยากรบุคคล 
 

5. ระบบจัดซ้ือจัดหาและบริหารสินค้าคงคลงั (Purchasing and Inventory Management) 
  ระบบน้ีประกอบดว้ย ระบบยอ่ยเพื่อรองรับกระบวนการท างานของผูใ้ชง้าน ท่ีแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 
   -  ระบบจดัซ้ือจดัหา (Purchasing) สนบัสนุนการท างานในดา้นการขอซ้ือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ การจดัท าใบสั่งซ้ือ การรับสินคา้และการจดัการเร่ืองใบแจง้หน้ี เพื่อส่งไปประมวลผลในระบบบญัชี
เจา้หน้ี 
 
   -  ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) รองรับการบนัทึกรายละเอียด
ขอ้มูลพสัดุ สถานะของพสัดุ สถานท่ีเก็บขอ้มูลการเคล่ือนไหวของพสัดุ ขอ้มูลพสัดุคงเหลือ การรับพสัดุเขา้
คลงัการเบิกจ่ายพสัดุ การโอนยา้ยพสัดุ การตรวจนบัพสัดุประจ างวด โดยระบบจะบนัทึกรายการทางบญัชี
โดยอตัโนมติัท่ีระบบบญัชีการเงิน (Financial Accounting) เม่ือมีการท ารายการรับเขา้ เบิกจ่าย โอนยา้ย
ระหวา่งคลงั เป็นตน้ 
 
6. ระบบการบริหารคลงัสินค้า (Warehouse Management) 
  เป็นการน าเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต มาใชร่้วมกบัรูปแบบในการจดัซ้ือจดัจา้งทางธุรกิจ รูปแบบการ
ท าธุรกิจแบบน้ีจะเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อใหเ้กิดตลาดท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมาก สามารถพบกนัได ้โดยมี
ตน้ทุนทั้งในเร่ืองของเงินและเวลานอ้ยท่ีสุด และสามารถจดัการซ้ือขายภายใตร้าคาในรูปแบบ Dynamic 
Prices ท าใหผู้ซ้ื้อไดรั้บประโยชน์ในการหาผูข้ายท่ีสามารถใหร้าคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร โดย
สามารถท าธุรกรรมผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ตได ้สามารถเปิดประมูลผา่นทางอินเตอร์เน็ต สามารถใชง้านเพื่อ



อ านวยความสะดวกในการเปิดเสนอราคา โดยระบบสามารถท างานผา่นทางอินเตอร์เน็ต และจดัเก็บขอ้มูล
การเสนอราคา การก าหนดเง่ือนไขในการประมูลได ้
 
7. ระบบบริหารการขายและการกระจายสินค้า (Sales and Distribution) 
  เป็นระบบส าหรับประมวลผลรายการขายโดยครอบคลุมตั้งแต่การจดัท าใบเสนอราคา การบนัทึก
การขาย การจดัส่งสินคา้ ตลอดจนการออกใบแจง้หน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยระบบงานยอ่ยดงัน้ี 
  - ระบบขาย (Sale) 
  - ระบบการจดัส่งสินคา้ (Shipping & Delivery) 
  - ระบบการแจง้หน้ี (Billing) 
 
  ระบบยอ่ยต่าง ๆ จะเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนั และในขณะเดียวกนัระบบบริหารการขายและการ
กระจายสินคา้ จะเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงท าใหส้ามารถปรับปรุงขอ้มูลขณะปฏิบติังานจริง การเรียกดู
รายงานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบงานอ่ืน ๆ ไวใ้นรายงานฉบบัเดียวกนั เพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลและสนบัสนุนการตดัสินใจในการปฏิบติังาน เช่น การท าใบบนัทึกการขาย สามารถท าการตรวจสอบ
วงเงินเช่ือของลูกคา้ไดโ้ดยอตัโนมติั แบบ Real timeการตรวจสอบและจองปริมาณสินคา้ในคลงัท่ีจะขายได้
อยา่งอตัโนมติั 
 
8. ระบบการบ ารุงรักษา (Plant Maintenance) 
  เป็นระบบท่ีใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใชใ้นการผลิตและส่ง
กระแสไฟฟ้า เช่น สถานีส่งไฟฟ้าอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า ระบบน้ีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บ ารุงรักษา การจดัการค่าใชจ่้าย การประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน โดย
ครอบคลุมถึงการปฏิบติังาน ตั้งแต่การก าหนดตารางการบ ารุงรักษา รายละเอียดงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน
ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เวลาท่ีตอ้งใชร้วมทั้งควบคุมงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีระบบยงัสามารถจดัเก็บ
รายละเอียดประวติังานประจ าวนัและสนบัสนุนขอ้มูล เพื่อประกอบการวเิคราะห์และตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
รวมทั้งเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
9. ระบบบริหารการผลติ (Production Planning) 
  ระบบน้ีรองรับการบริหารการผลิต โดยแยกเป็นกระบวนการยอ่ยไดด้งัน้ี 
   - การวางแผนการบริหารการผลิต (Production Planning) 
   - การผลิตผา่นใบสั่งผลิต (Production Order) 
   - การผลิตแบบต่อเน่ือง (Repetitive Manufacturing) 
ระบบยอ่ยต่าง ๆ เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนั และในขณะเดียวกนัระบบบริหารการผลิตสามารถเช่ือมโยงกบั



ระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงขอ้มูล ณ ขณะปฏิบติังานจริง การเรียกดูรายงานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
เช่ือมโยงขอ้มูลของระบบงานอ่ืน ๆ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลและสนบัสนุนการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
การเช่ือมโยงระบบบริหารการผลิตกบัระบบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
  - ระบบบริหารการขายและการกระจายสินคา้(Sales and Distribution) 
  - ระบบจดัซ้ือจดัหาและบริหารสินคา้คงคลงั(Purchasing and Inventory Management) 
  - ระบบบญัชีศูนยต์น้ทุน / ศูนยก์  าไร(Cost Center Accounting) 
 
10. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) 

  ระบบน้ีท าหนา้ท่ีสร้างคลงัขอ้มูลสารสนเทศ (Data Warehouse) ท่ีเหมาะสมส าหรับสนับสนุนการ
บริหารจดัการ และการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และสามารถเช่ือมโยง ถ่ายโอนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากระบบงาน
อ่ืนภายในหน่วยงานได ้โดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลภายนอก นอกจากน้ีระบบยงัสามารถดึงขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ 
ค านวณ สนบัสนุน การจดัท ารายงานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดว้ยการใช้
ขอ้มูลจากระบบ ERP และอนุญาตให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลขา้มสายงานท่ีซับซ้อน รวมทั้งสนบัสนุน
วธีิการและเทคนิคการการจดัการกลยุทธ์ เช่น Activity Based and Management , Value Based Management 
and Balanced Scorecards ดงันั้นระบบจึงช่วยลดช่องวา่งระหวา่งกลยทุธ์กบัการปฏิบติัในองคก์ร 

11. ระบบการบริหารโครงการ (Project Management) 
  ระบบน้ีสามารถรองรับการวางแผน และการจดัการงบประมาณรวมทั้งค่าใชจ่้ายส าหรับงาน
โครงการ เช่น งานโครงการก่อสร้างหรืองานบ ารุงรักษาแบบป้องกนั ระบบบริหารโครงการประกอบดว้ย
ฟังกช์ัน่งานหลกัดงัน้ี 
  - ฐานขอ้มูลโครงการ (Project Master) เป็นส่วนงานท่ีรองรับการเก็บขอ้มูลโครงการ (Project) และ
งานในโครงการ (Work Breakdown Structure – WBS) โดยสามารถก าหนด Milestone และก าหนดงานเป็น 
Hierarchy ได ้รวมทั้งสามารถจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ของงานหรือโครงการ เช่น วนัท่ีเร่ิมตน้และ
วนัท่ีส้ินสุด นอกจากน้ีระบบยงัสามารถรองรับ การแสดงขอ้มูลโครงการในลกัษณะ Graphic หรือ Gantt 
chart ไดด้ว้ย 
  - การจดัการงบประมาณโครงการ (Project Budgeting) เป็นส่วนงานท่ีช่วยควบคุมงบประมาณใน
แต่ละโครงการ โดยสามารถจดัเก็บงบประมาณของโครงการในแต่ละปี ระบบจะมีส่วนช่วยในการจดัตั้ง
และติดตามงบประมาณ 
  - การวางแผนโครงการและก าหนดตารางการท างาน (Project Planning & Scheduling) 
  - การจดัเก็บและจดัสรรค่าใชจ่้าย (Project Settlement) เป็นระบบท่ีรองรับการจดัเก็บขอ้มูลดา้น



การเงิน โดยสามารถบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงาน (Work Breakdown Settlement) และสามารถ
อา้งอิงกบัเอกสารบนัทึกค่าใชจ่้าย ในระบบบญัชีและการเงิน (Financial Accounting) เพื่อท าการตรวจสอบ
ได ้
 
12. ระบบบริหารการเงิน (Treasury) 
  เป็นระบบท่ีสามารถรองรับการวางแผนการเงินใหส้อดคลอ้งกบังานโครงการต่าง ๆ ทั้งดา้นรายรับ
รายจ่าย เพื่อทราบสถานการไหลของเงินเขา้และออก การจดัหาแหล่งของเงินมารองรับโครงการต่าง ๆ ท่ีจดั
ใหมี้ข้ึน รวมทั้งแผน การจ่ายช าระหน้ีตามงวดท่ีถึงก าหนด ตามสกุลองคก์ร ไดห้ลายสถานการณ์ตาม
เง่ือนไขขององคก์ร ซ่ึงจะประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
  - ระบบบริหารเงินสด (Cash Management) สามารถประมาณการรับ / จ่ายเงิน ส าหรับในช่วง
ระยะเวลาท่ีตอ้งการ รวมทั้งสามารถรองรับการกระทบยอดกบัธนาคารได ้
  - ระบบงบประมาณและการบริหารกองทุน (Budgeting & Fund Management) สามารถก าหนด 
โครงสร้างของงบประมาณ การแบ่งประเภทของงบประมาณ การสรุปผลต่างของงบประมาณและยอดท่ีใช้
จริง สามารถควบคุมการจ่ายเงินตามแหล่งของเงินทุน ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
 
13. ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Enterprise Management) 
  สนบัสนุนการจดัการธุรกิจเชิง การจดัการเพิ่มมูลค่าของกิจการ โดยสนบัสนุนและจดัล าดบั
ความส าคญัของการตดัสินใจ ตามเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร น าเสนอขอ้มูลใหผู้บ้ริหารวเิคราะห์ขอ้มูล
ขา้มสายงานท่ีซบัซอ้น โดยจะตอ้งเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมาจากระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
(Executive Information System) ซ่ึงระบบงานน้ีประกอบดว้ย 
  - การตรวจสอบประสิทธิภาพขององคก์รCorporate Performance Monitor ในส่วนท่ีสนบัสนุนการ
ก าหนด การวิเคราะห์ การให้มุมมองและการตีความของตวับ่งช้ีประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator – 
KPI) โดยขบวนการเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการใชเ้ทคนิคมุมมองใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการได ้
ส่วนประกอบน้ียงัช่วยใหส้ามารถสร้างแบบจ าลอง ท่ีช่วยในการประเมินตนเองได ้เช่น Balanced 
Scorecards, Value Driver Trees และ Management Cockpit Scenarios 
  - จ าลองและวางแผนทางธุรกิจ Business Planning and Simulation การ ในส่วนท่ีสนบัสนุนการรวม
กลยทุธ์ และการวางแผนการปฏิบติัการของธุรกิจบนโครงสร้างขอ้มูลในหลาย ๆ ดา้น ใหมี้ความสอดคลอ้ง
กนั รวมถึงการสร้างแบบจ าลองธุรกิจเชิงเส้นท่ีเปล่ียนแปลงไดก้ารจ าลองสถานการณ์ การวางแผนเหตุการณ์ 
การประเมินค่าของความเส่ียงธุรกิจ การจดัสรรทรัพยากรในส่วนการวางแผนธุรกิจและการพยากรณ์ท่ีเกิด
จากเป้าหมายกลยทุธ์ KPI 
 



14. ระบบ Enterprise Portal 
  เป็นระบบท่ีน าเอาหนา้จอของระบบงาน ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเรียกมาแสดงผา่นทาง Web Page เช่น E-
mail inbox, หนา้จอการท างานของ Module ท่ีตนรับผิดชอบ หรือขอ้มูลท่ีเรียกใชป้ระจ า เช่น อตัรา
แลกเปล่ียน เป็นตน้ การใชง้านสามารถเขา้ใชทุ้กระบบได ้โดยผา่นการ Login เพียงหน่ึงคร้ัง (Single Sign 
on) ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท่ีจะปรับแต่งการแสดงผลของ Web Page ไดต้าม User ท่ี Login เขา้มา (Personalize) 
และสามารถเรียกใชง้านระบบจากท่ีใดก็ไดท่ี้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5.ข้อดีของ ERP 
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบติังานใหก้บักระบวนการท างาน (Business Process) 
  2. สร้างระบบงานและกระบวนการท างานใหถู้กตอ้ง รวดเร็วระบบเพียงคร้ังเดียว เช่ือมโยงกนัได้
ครบวงจร 
  3. ลดความซ ้ าซอ้นของการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากน าขอ้มูลเขา้ระบบเพียงคร้ังเดียว ท าใหข้อ้มูลมีความ
เป็นมาตรฐาน และถูกตอ้งตรงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 
  4. มีศูนยร์วมระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีช่วยการตดัสินใจ 
  5. เป็นการน ากระบวนการท างานท่ีดีท่ีสุด (Best – Practice) มาใชใ้นองคก์ร 
  6. มีความยดึหยุน่ในการปรับเปล่ียน หรือขยายระบบงาน ใหมี้การ างานตรงตามกระบวนการทาง
ธุรกิจท่ีตอ้งการ 
  7. มีระบบการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภยัท่ีดี 
  8. ท าใหเ้กิดรายงานและการวิเคราะห์ท่ีสามารถใชส้ าหรับการวางแผน 
  9. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานระยะยาว 

ขอ้เสีย ERP 

1. แพง ไม่มีโปรแกรม ERP ราคา 5,000 - 6,000 บาทเลย 
2. ตอ้งปรับตวัเขา้หาโปรแกรม  การปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อใหเ้ขา้กบัโรงงานเป็นเร่ืองยาก แพง และ
โปรแกรมบางยีห่อ้ไม่ยอมท า เป็นอนัวา่เราตอ้งปรับตวัเขา้หาโปรแกรม หมายถึงอาจตอ้งมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการท างาน ซ่ึงก็ไม่รู้วา่ปรับไปแลว้จะดีหรือไม่ดี ตรงน้ีเจา้ของบริษทัตอ้งมาตดัสินใจ 
3. ERP จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแทบทุกหน่วยงานในองคก์ร และใชเ้วลาในการ Implement นาน อาจใชเ้วลา 1-2 
ปี ดงันั้นตอ้งท าความเขา้ใจกบัพนกังาน ไม่อยา่งนั้นพนกังานอาจต่อตา้นการใชโ้ปรแกรม ERP ได ้เพราะ
ในช่วงการ Implement อาจตอ้งท าแบบคู่ขนานคือ ตอ้งป้อนขอ้มูลใส่โปรแกรม ERP และยงัตอ้งท างาน
เหมือนเดิมอีก นัน่คือมีการท าเพิ่มข้ึน (เงินเดือนเท่าเดิม)  หรือพนกังานบางคนอาจกลวัวา่มีโปรแกรมมา
ช่วยงานแลว้ ต่อไปอาจจะไล่พนกังานออก 



4. โปรแกรม ERP ค่อนขา้งซบัซอ้น ถา้พนกังานท่ีป้อนขอ้มูลไม่ค่อยเอาใจใส่ อาจป้อนขอ้มูลผดิพลาด แลว้
ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะผดิต่อ ๆ กนัไปเป็นลูกโซ่ เพราะ ERP จะไม่ป้อนขอ้มูลซ ้ า ๆ กนั เม่ือตน้ทางป้อนผิด 
ระหวา่งทางท่ีรับขอ้มูลไปใชก้็ผดิ ไปถึงปลายทางก็ผดิ  โปรแกรม ERP ก็ไม่มีประโยชน ์
5. ERP บางตวัใหญ่มากท ามาเพื่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาจไม่เหมาะกบัโรงงานของเรา หรือบางตวัออกไป
ในแนวบญัชี ไม่เหมาะกบัโรงงานท่ีเนน้อุตสาหกรรมการผลิตแบบโรงงานเรา ตอ้งเลือกดี ๆ ไม่งั้นเสียเงิน
ฟรี ใชไ้ม่คุม้ หรืออาจใชไ้ม่ไดเ้ลยตอ้งโยนทิ้งไปก็มีเยอะ 
6. บริษทัท่ีขาย ERP บางบริษทั  Implement ไปคร่ึง ๆ กลาง ๆ ก็ทิ้งงานหนีไป 

6.ผู้จ าหน่ายซอฟแวร์ ERP ส าเร็จรูปทีส่ าคัญในโลก และในประเทศ 

 

อนัดบั ที ่1 SAP เป็น ERP ขนาด ใหญ่ท่ีรู้จกักนัทัว่โลก โด่งดงัมากถึงขั้นเขา้ไปสอนกนัในมหาวทิยาลยั 

ใครๆก็อยากใช ้แต่ใชง้านยากภาษา ยงัไม่ค่อย เปิดเท่าท่ีควร 

 
อนัดบั ท่ี 2 Oracle เป็น ERP ขนาดใหญ่ท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และราคา ค่า license ก็แพงท่ีสุดในโลกดว้ย 
และค่า Implement ก็แพงมากๆ บางคนยงัสับสนเร่ือง Oracle Application ERP กบั Oracle Database แยกกนั
ใหอ้อกจะไดไ้ม่เถียงกนั 
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อนัดบั ท่ี 3 Lawson M3 หรือ ช่ือเดิม Movex เป็น ERP ขนาดใหญ่ท่ีรู้จกักนัทัว่โลก โดยเฉพาะ 

ทางยโุรป โดดเด่นทางดา้นการผลิตแบบซบัซอ้น และ Technology Tool  โดยมากจะรู้จกักนัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และโรงงานเหล็ก เป็นตน้ 

 

อนัดบั ท่ี 4 Baan Info ตอนน้ี บา้นเราอาจจะเหงา เป็น Product ท่ีดี แต่หาคน Implement ยาก เขา้บา้น
เรานานมากแต่การตลาด ห่วยแตก เลยไม่ค่อยคุน้หูเด๊กใหม่ๆ 

 

อนัดบั ท่ี 5 QAD เก่าแต่เก๋า เสียดายคงทน Version เดิมนานไปหน่อย ปล่อยให ้ERP ตวัเล็กๆ กระโดด
ขา้มหวัไปหมดแลว้ แต่ยงัไม่ทิ้งความเก่ง เขา้ไปแยง่ทุกธุรกิจ แต่......รอดไหม อาจจะลา้หลงัเร่ือง Database 

นิดหน่อย 
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อนัดบั ท่ี 6 IFS มาจากเดนมาค เก๋าแต่การท าตลาด ยงักลา้ๆกลวัๆ ยงัเดินตาม รุ่นพี่อยา่ง Movex อยู่

หลายขุ่ม 

 
อนัดบั ท่ี 7 Ax ของ ยกัยใ์หญ่ Microsoft ใช่ง่าย หนา้ตาสวยงามตามแบบ เจา้ของ ถึงแมจ้ะเป็นของ Microsoft 

แต่ Technology ยงัห่าง จากรุ่นพี่ๆอนัดบั 1-4 อยูบ่านตระไท ยงัตอ้ง อีกหลาย Version กวา่จะทนั 
สุดทา้ย ท่ีจะกล่าวถึง Syline ของ Info เขียนช่ือเขาผดิตอ้งขออภยั อนัน้ีจริงๆก็ไม่ไดต่้างจาก AX หรอกครับ 
คู่แข่งตลอดการ แต่รวมๆทั้งช่ือเสียงอาจจะยงัไม่เท่า AX แต่การท างาน ไม่ไดด้อ้ย เลยบา้งส่ิงบา้งอยา่ง

ใกลเ้คียงกบัรุ่นพี่ แถวบนๆเลยก็วา่ได ้

ของประเทศไทยมีช่ือวา่ MSDN Daccout 

 

ขอ้มูลอา้งอิง 

http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/technologies/1277--erp-enterprise-resource-
planning.html 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6fcc2a2c5e0fcd75 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2056-erp-คืออะไร.htm 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2056-erp-คืออะไร.htm 
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