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บทคัดยอ 

ปจจุบันการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ ในสวนของการจัดซื้อ การผลิต การขาย และการบริหาร
สินคาคงคลัง ของบริษัทกรณีศึกษาใชวิธีการทํางานแบบแยกกันเปนแผนกตางๆ อันเนื่องมาจากบริษัท
กรณีศึกษาขาดความรูในเชิงเทคนิคของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจท่ีเปนแบบบูรณาการรวมงาน
หลักเขาดวยกัน ทําใหเกิดความลาชาและความผิดพลาดสูง ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายที่ไมเพ่ิมมูลคาจาก
กระบวนงานเหลานี้ คิดเปนสัดสวนโดยประมาณถึงรอยละ 15 ของยอดขาย สงผลใหตนทุนสินคาขายสูงขึ้น 
ความสามารถในการแขงขันลดลง บริษัทกรณีศึกษาจึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจท่ีครอบคลุมดานการจัดซ้ือ การผลิต การขาย และการบริหาร
สินคาคงคลัง โดยใชหลักการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning (ERP)) ท่ีเปน
แบบบูรณาการรวมงานหลักเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือชวย ซึ่งโปรแกรมทางดาน
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจท่ีไดมีการประยุกตใชกับบริษัทกรณีศึกษา คือโปรแกรม Tiny ERP ซึ่งเปน
โปรแกรมแบบ Open source ท่ีสามารถทําการเชื่อมโยงกิจกรรมท่ีหลากหลายทางธุรกิจภายในองคกรไว
ภายใตโปรแกรมเพียงหน่ึงเดียว และไดทําการเลือกกลุมผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาขายไมนอยกวา 40% ของมูลคา
ผลิตภัณฑท้ังหมด มาทดลองใชระบบ ERP ซึ่งผลจากการประยุกตใชโปรแกรม Tiny ERP กับบริษัท
กรณีศึกษาดังกลาว ทําใหความลาชาและความผิดพลาดในกระบวนการทํางาน ตนทุนสินคาขายลดลง ขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทกรณีศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  

 
คําสําคัญ:  การปรับปรุงประสิทธิภาพ; การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ: Tiny ERP 
 
1. ที่มาและความสําคัญของงานวิจัย 

บริษัทกรณีศึกษา ดําเนินการผลิตขนมปงไสและขนมเคกชนิดตาง ๆเพ่ือใหบริการกับรานคาใน จ.
ขอนแกน ขยายธุรกิจในป พ.ศ. 2541 บนเนื้อท่ี 6 ไร ดวยเงินลงทุน 8,000,000 บาทเพ่ือสรางอาคารโรงงาน
และจัดซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณ  มีกําลังการผลิตสูงสุด 80,000 ชิ้น/วัน (ปจจุบันผลิตท่ี 6.5 ลานชิ้น/ป) ใชปจจัย
การผลิตในประเทศทั้งหมด วัตถุดิบหลักไดแก แปงสาลีตราจอกกี้เขียว น้ําตาลทราย กันรา C เกลือ เรซิเทค 
นมผง โดบรีม น้ํามันปาลม แปงพิเศษ ยีสต ไขไก กลวย ถ่ัวแดง และหมูหยอง มีพนักงาน 120 คน ทําการ
ผลิตขนมปงและเบเกอรี่ 33 ชนิดผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม มียอดขายเฉล่ียประมาณเดือนละ 
4,000,000-5,000,000 บาท รอยละ 95 เปนลูกคาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนลาง     
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 ท่ีเหลือเปนลูกคาในประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน มีขบวนรถ 11 คัน พรอมพนักงานขายและพนักงาน
ขับรถจํานวน 13 คน  

การดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ ในสวนของการขาย การผลิต การจัดซ้ือวัตถุดิบ และการบริหาร
สินคาคงคลัง จะเริ่มท่ีพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งทําหนาท่ีจัดสง จําหนายสินคาใหกับรานคา และตัวแทน
จําหนาย จะรับคําส่ังซื้อจากรานคาและตัวแทนจําหนาย แลวรวบรวมคําส่ังซื้อท่ีรวบรวมไดตอรอบการขาย   
(6 วัน/สัปดาห)ใหกับฝายผลิต หัวหนาฝายผลิตจะใชโปรแกรม Microsoft Excel คํานวณหาปริมาณการผลิต 
และจํานวนวัตถุดิบท่ีจําเปนตองใชในแตละวัน โดยอาศัยขอมูลคําส่ังซื้อท่ีพนักงานขายรวบรวมได คําส่ังซื้อ
จากลูกคาโดยตรง และคาการประมาณความตองการของลูกคาลวงหนา เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง
ปริมาณความตองการของลูกคาและกําลังการผลิต  ถาพบวาจํานวนวัตถุดิบมีปริมาณไมเพียงพอกับความ
ตองการ หัวหนาฝายจัดซ้ือก็จะติดตอกับผูจัดหา(Supplier) เพ่ือจัดสงวัตถุดิบใหเขามาทันกับความตองการ 
หรือดําเนินการจัดซื้อเอง ซึ่งถาหากชวงไหนมีคําส่ังซ้ือ(Order) จากลูกคาโดยตรงเขามามากกวาปกติ ทําให
กําลังการผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการ บริษัทฯก็จะใชวิธีปรับเปล่ียนตารางการผลิตหลักใหสัมพันธกับ
กําลังการผลิต หรือใหพนักงานทํางานลวงเวลา (Over time)  

จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการดําเนินกระบวนการทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ แยกเปนฝาย เปนแผนก ขาดการจัดเก็บ บริหารและใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเกิดความลาชาและความผิดพลาดสูง ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายท่ีไมเพ่ิมมูลคาจากกระบวนงานเหลานี้ คิด
เปนสัดสวนโดยประมาณถึงรอยละ 15 ของยอดขาย สงผลใหตนทุนสินคาขายสูงขึ้น ทําใหความสามารถใน
การแขงขันของบริษัทฯลดลง อีกท้ังยังทําใหบริษัทฯ ตองทําการผลิตและขายในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือทําใหคุม
ทุน หากไมทําการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาขายยังไม
สามารถปรับเปล่ียนไดนี้  จะทําใหบริษัทฯประสบกับปญหาในการคงความสามารถในการแขงขัน บริษัทฯจึงมี
ความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชระบบ 

ERP ท่ีเปนแบบบูรณาการกระบวนงานหลักเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือชวย [7] 
 ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงไดมีการประยุกตใชโดยโปรแกรม Tiny ERP กับบริษัทฯ ซึ่งเปนโปรแกรม 
ERP ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Tiny Sprl และมีบริษัทรวมคาใหบริการท่ีปรึกษาอยูในหลายประเทศ เชน เบลเยี่ยม 
สวสิเซอรแลนด ฝรั่งเศส และแคนนาดา โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปนี้  
 

2. คุณลักษณะสําคัญของโปรแกรม Tiny ERP 
2.1. โปรแกรมมีขนาดเล็ก เหมาะสําหรับธุรกิจ กิจการระดับ SMEs และเปนโปรแกรมแบบ Open 

Source ท่ีอนุญาตใหนําไปใชโดยไมคิดคาใชจาย ท้ังนี้บริษัทผูเขียนโปรแกรมมีรายไดจากการใหบริการท่ี
ปรึกษา และปรับโปรแกรม (Customize) ใหเขากับระบบงานหนึ่งๆ ซึ่งโปรแกรมมีการปรับปรุง และแกไข
จุดบกพรองอยูตลอดเวลาโดยผูพัฒนาของบริษัทผลิตซอฟตแวรและผูท่ีนําโปรแกรมไปใช  

2.2. สามารถดาวนโหลดใชงานไดเลย โดยโปรแกรม Tiny ERP สามารถดาวนโหลด ไดจากเว็บ 
www.tinyerp.org โดยมีท้ัง Source code และDistribute files เพ่ืองายในการติดตั้ง โดยตัวโปรแกรมเขียน
ดวยภาษา Python และใชงานรวมกับ Postgres Database 

2.3. โปรแกรมมีลักษณะเปนโมดูล โดยโปรแกรม Tiny ERP มีลักษณะเปนโมดูลเชื่อมตอกันโดยที่
ผูใชงาน(User)อาจจะไมตองใชงานทุกโมดูลก็ได  โมดูลสามารถแกไขไดเองโดยโปรแกรมเมอร และสามารถ
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 เขียนขยายใหตรงกับความตองการของหนวยงานได โดยมีโมดูลท่ีมีผูพัฒนาเพ่ิมเติม สามารถดาวนโหลดได
จากเว็บ tinyforge.org รวมถึงการปรับปรุงให Tiny ERP สามารถทํางานกับภาษาไทยดวย 

2.4. โปรแกรม Tiny ERP มีลักษณะการทํางานเปนแบบ Client-Server กลาวคือ มีโปรแกรมสวนท่ี
ใหบริการหรือ Server ทํางานอยูตลอดเวลา และโปรแกรมลูกขาย หรือ Client เขามาเรียกใชบริการ การ
ทํางานลักษณะนี้ ทําใหสามารถทํางานไดพรอมกันหลายคน เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเปนลูกขายมีไดหลายเครื่อง
โดยตอเขาเปนเครือขายเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการ หรือจะใชงานกับเคร่ืองเดียวก็ได 
กลาวคือ เรียกโปรแกรมที่ใหบริการ (Server) กับโปรแกรมลูกขาย(Client)ในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
เดียวกัน 

2.5. โปรแกรม Tiny ERP สามารถกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูใชในแตละฝายแยกจากกันได 
เชน อนุญาตใหฝายจัดซื้อ ปอนขอมูลไดในเฉพาะสวนของการจัดซื้อ โดยไมสามารถปอนขอมูลของฝายบัญชี 
เปนตน [3] 
 โดยท่ี Tiny ERP มีโมดูลสนับสนุนฟงกชั่นการทํางานจํานวนมากใหเลือกติดตั้งใชงานตามที่ตองการ มี
โมดูลหลักจํานวน 11 โมดูล คือ การจัดการคูคาสัมพันธ การบัญชีและการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล 
การจัดการผลิตภัณฑ การบริหารสินคาคงคลัง การจัดซื้อ การจัดการการขาย การจัดการการผลิต การบริหาร
โครงการ การจัดการการตลาดและแคมเปญ และการบริหารระบบ ซึ่งโมดูลเปนชุดโปรแกรมเพื่อการทํางานที่
สมบูรณภายในตัวมันเองและติดต้ังอยูในเครื่องแมขายของ Tiny ERP การทํางานดังกลาวนี้เปนไดหลายอยาง 
กลาวคือ การเพ่ิมเมนูใหมๆเขาในโปรแกรม การพิมพรายงานแบบใหม การปรับแกฟอรมตางๆ           
ขอมูลตัวอยางเพ่ือนําเสนอการใชงาน เปนตน [3] ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ทางคณะผูวิจัยไดเลือกติดต้ัง 4 โมดูล 
คือ การจัดซื้อ การผลิต การขาย  และการบริหารสินคาคงคลัง    
 

3. การดําเนินงานและผลการดําเนิงาน 
3.1. เลือกกลุมผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาขายไมนอยกวา 40% ของมูลคาผลิตภัณฑท้ังหมด โดยไดรวบรวม

ยอดขายของผลิตภัณฑท้ังหมด 33 ผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 4 เดือน(มกราคม, กุมภาพันธ, มีนาคม, 
เมษายน 2551) ผลการศึกษาไดเลือก 2 สายการผลิตจาก 7 สายการผลิตจํานวน 8 ผลิตภัณฑ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 : แสดงผลิตภัณฑท่ีมียอดขายรวมกันประมาณ 40% ของยอดขายทั้งหมด 

สายการผลิต ผลิตภัณฑ ยอดขาย (%) 

ขนมปงไสหมูหยองน้ําพริกเผา 6.31 
ขนมปงไสสังขยา 5.77 
ขนมปงไสถ่ัวแดง 5.08 
ขนมปงไสเผือก 3.23 

ทีมปงเคร่ือง 

ขนมปงไสสับปะรด 2.34 
ขนมปงผาหนาหมูหยอง 7.10 
ขนมปงผาหนามะพราว 5.99 

ทีมตี 4 

ขนมปงหนาหมูหยองน้ําพริกเผา 3.66 
รวม 8 ผลิตภัณฑ 39.44 
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  เหตุผลที่เลือก 2 กลุมผลิตภัณฑเพ่ือทดลองระบบ ERP เพราะ 2 กลุมผลิตภัณฑนี้มียอดขายที่ทํา
รายไดสูงใหกับบริษัท ประกอบกับเพ่ือใหสะดวกตอการรวบรวมขอมูลวัตถุดิบ (โรงงานกรณีศึกษามีวัตถุดิบท่ี
หลากหลายมาก) สถานีงาน สายการผลิต ตลอดจนขอมูลลูกคา ซึ่งคาดวาในอนาคตถา Open Source ERP 
ท่ีติดต้ังใหกับบริษัทกรณีศึกษา สามารถคํานวณ แสดงผลประกอบการตัดสินใจเปนท่ีพอใจ จะมีการขยายเฟส
การติดต้ังใหครบทุกโมดูล และทุกผลิตภัณฑ 
 3.2. สรางดัชนีชี้วัดการดําเนินงานท่ีครอบคลุม 4 กระบวนการหลัก เพ่ือวัดประสิทธิภาพการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ระหวางกอนการติดตั้งระบบ ERP และหลังการติดตั้งระบบ ERP โดยมี
ดัชนีชี้วัดการดําเนินงานท่ีสําคัญในกิจกรรมการจัดซื้อ การผลิต การคลังสินคา และการขาย ดังแสดงในตาราง
ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 : แสดงดัชนีชี้วัดการดําเนินงานในกิจกรรมการจัดซื้อ 
หนาท่ีทางการจัดซื้อ ตัวดัชนีวัดสมรรถนะ สูตรการคํานวณ หนวย 

การติดตอจัดซื้อ 
 

อัตราความรวดเร็วในการ
จัดซื้อ 

ผลรวมของระยะเวลาในการ
จัดซื้อ/จํานวนครั้ง 

วัน/ครั้ง 

การตรวจสอบการจัดซื้อ Redeal Ratio จํานวนการจัดซื้อซํ้า/จํานวน
การจัดซื้อท้ังหมด 

ครั้งส่ังซ้ํา/ ครั้ง
จัดซื้อท้ังหมด 

 
ตารางที่ 3 : แสดงดัชนีชี้วัดการดําเนินงานในกิจกรรมการผลิต 
หนาท่ีทางการผลิต ตัวดัชนีวัดสมรรถนะ สูตรการคํานวณ หนวย 

อัตราการผลิตของดี อัตราคุณภาพ (Quality Rate) ปริมาณผลิตจริงชวงเวลา
ทํางาน-ปริมาณเสีย/ปริมาณ
ผลิตจริงชวงเวลาทํางาน 

ชิ้น/ชิ้น 

การออกเอกสารการ
ผลิต 

Production Orders 
Fulfillment Lead Time 

ระยะเวลาท้ังหมดในการผลิต
จนไดรับสินคา 

ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 4 : แสดงดัชนีชี้วัดการดําเนินงานในกิจกรรมการคลังสินคา 

หนาท่ีทางการ
คลังสินคา 

ตัวดัชนีวัดสมรรถนะ สูตรการคํานวณ หนวย 

การจัดการวัตถุดิบใน
คลังสินคา 

อัตราวัตถุดิบเส่ือมคุณภาพ จํานวนวัตถุดิบท่ีเส่ือม
คุณภาพ/ชวงระยะเวลา 

ชิ้น/เดือน 

การกําหนดพ้ืนท่ีวาง
วัตถุดิบและสินคา 

ประสิทธิภาพในการจัดวาง จํานวนครั้งในการหาวัตถุดิบ 
สินคาไมพบ/ชวงระยะเวลา 

ครั้ง/สัปดาห 

 
ตารางที่ 5 : แสดงดัชนีชี้วัดการดําเนินงานในกิจกรรมการขาย 
หนาท่ีทางการขาย ตัวดัชนีวัดสมรรถนะ สูตรการคํานวณ หนวย 

การควบคุมเวลา อัตรารับคืนจากลูกคา (%) 
(% Customer Return Rate) 

มูลคารับคืนสินคา/ยอดขาย
สินคา 

บาท/บาท 
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 3.3. ติดต้ังโปรแกรม Tiny ERP บน Windows 2000/XP  
  3.3.1. ระบบที่ตองการ  ในการใชงาน Tiny ERP เราตองติดต้ังท้ังโปรแกรมแมขายและ
โปรแกรมลูกขายของ Tiny ERP สําหรับเคร่ืองแมขายตองใชระบบปฏิบัติการอยางนอยเปน  Windows 
2000 หรือ XP ควรใชระบบปฏิบัติการท่ีเปน server  เชน Windows 2000 Server หรือ  Windows Server 
2003 ใชรูปแบบไฟล NTFS (ใช FAT หรือ FAT32 ไมไดเน่ืองจากระบบฐานขอมูล PostgreSQL ไมรองรับ) 
  สําหรับโปรแกรมลูกขายของ Tiny ERP สามารถทํางานอยูในเครื่องเดียวกันกับเคร่ืองแมขาย
ได หรือใชเครื่องท่ีมีระบบปฏิบัติการอยางนอยเปน Window 2000 หรือ Window XP ท่ีตอเปนเครือขาย 
  3.3.2. การขึ้นตอกัน Tiny ERP ตองการสภาพแวดลอมท่ีเราตองติดต้ังดังตอไปนี้ 
   -  ระบบจัดการฐานขอมูล PostgreSQL จาก http://www.postgresql.org 
   -  โปรแกรมแมขาย Tiny ERP (Server) จาก http://tinyerp.org 
   -  โปรแกรมลูกขาย Tiny ERP (Client) 
   โปรแกรมแมขาย Tiny ERP ขึ้นอยูกับโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลโดยตรง ดังนั้นจึงตอง
ติดต้ังโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลกอน ตัวโปรแกรมลูกขายจะทํางานไดก็ตอเมื่อเชื่อมตอเขากับโปรแกรม
แมขาย Tiny ERP เทานั้น โดยการเชื่อมตอน้ันอาจจะเปนการเชื่อมตอภายในคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันหรือ
ตางเครื่องกันผานทางระบบเครือขาย 
  3.3.3. การติดต้ัง PostgreSQL สามารถดาวนโหลดโปรแกรม PostreSQL เวอรชั่นตางๆไดจาก
เวปไซค http://www.postgresql.org/ftp/binary/ ปกติควรเลือกใชเวอรชั่นใหมลาสุดและใหเลือกเวอรชั่น
สําหรับ Windows 
  3.3.4. การติดต้ัง Tiny ERP Server สามารถดาวนโหลดโปรแกรมการติดตั้ง Tiny ERP Server 
สําหรับ Windows ไดท่ี http://www.tinyerp.org/download.php และใหดาวนโหลดไฟล tinyerp-server-
X.Y.Z.exe (สําหรับ Server ตัวนี้จะไมสามารถสรางรายงานเปนภาษาไทย และไมรับคาป พ.ศ.) แต Tiny 
ERP Server สําหรับ Windows ท่ีแกไขใหทํางานภาษาไทยได ดาวนโหลดไฟลไดท่ี 
http://psl.en.kku.ac.th/tinyerp/download/ ถาตองการแกไขดัดแปลงโปรแกรม ใหติดตั้ง Source code และ 
Python ท้ังนี้ตองติดตั้งโปรแกรมประกอบ Python อีกจํานวนหนึ่ง อานไดจากคูมือการติดตั้งตนฉบับจากเวป
ไซคของ Tiny ERP 

3.3.5. การติดตั้ง Tiny ERP Client การติดตั้ง client ทําไดงายดวยการใช Windows installer 
ส่ิงสําคัญคือ กอนการติดต้ัง Tiny ERP Client นั้นควรติดต้ัง Tiny ERP Server กอน เพราะ client ไมสามารถ
ทํางานไดถาไมมี server เราสามารถติดตั้ง Tiny ERP server ในเครื่องเดียวกับ Tiny ERP client หรือคนละ
เครื่องกันในเครือขายคอมพิวเตอรได สามารถดาวนโหลดโปรแกรม Tiny ERP Client ไดจาก http: 
//www.tinyerp.org/download.php โดยเลือกไฟล tinyerp-client-X.Y.Z.exe(สําหรับ client ตัวนี้จะไมแสดง
เมนูเปนภาษาไทย และไมรับคาปพ.ศ.) สําหรับโปรแกรม Tiny ERP client ภาษาไทย ดาวนโหลดไดท่ี 
http://psl.en.kku.ac.th/tinyerp/download [3] 
  โดยทางคณะผูวิจัยไดติดตั้งโปรแกรมแมขายของ Tiny ERP ( Tiny ERP Server )ท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรในหองทํางานของผูจัดการจํานวน 1 เครื่องแลวไดดําเนินการ 
  ปอนขอมูลคูคาในโปรแกรม Tiny ERP โดยคูคาจะประกอบดวยลูกคา(Customer) และผูจัดหา
วัตถุดิบ(Supplier) ซึ่งจะประกอบดวยขอมูลชื่อคูคา ชื่อผูติดตอ ท่ีอยู โดยบริษัทกรณีศึกษามีลูกคาประมาณ 
450 ราย และผูจัดหาวัตถุดิบ 31 รายสวนใหญเปนโรงงานในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ 
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   สรางใบรายการวัสดุ โดยนักวิจัยไดศึกษาสวนประกอบของ 8 ผลิตภัณฑตัวอยาง แลวนํามา
สรางเปนใบรายการวัสดุ(Bill of Material (BOM)) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปอนลงในโปรแกรมTiny ERP ซึ่ง 
BOM เหลานี้ก็จะเชื่อมโยงไปหาผูจัดหาวัตถุดิบเปนลําดับสุดทาย 
  จัดสรางสถานีงานตามลําดับการผลิตในโปรแกรม Tiny ERP ตามสายการผลิต 2 สายการผลิต 
เพ่ือใหโปรแกรมสามารถทําการผลิต โดยใชสัดสวนการผลิตตามใบรายการวัสดุ 
  ตรวจสอบสถานะคงคลังและจองการใชวัตถุดิบ โดยนักวิจัยไดทําการตรวจสอบสถานะคงคลัง
ของบริษัทกรณีศึกษา และปอนสถานะตลอดจนจองการใชวัตถุดิบลงในโปรแกรม 
  ส่ังผลิตและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือส่ังใหโปรแกรมคํานวณ ทําการผลิตแลวนําผลท่ีได
ไปเปรียบเทียบกับสถานปจจุบันของวิสาหกิจ ณ ขณะเวลานั้น ซึ่งถาพบวาผลการคํานวณไมถูกตองตามท่ี
วิสาหกิจเปนจริง ก็ไปปรับแก ใบรายการวัสดุ ความจุของสถานีงาน   ใบรายการวัสดุ 
 หลังจากนั้นทางคณะผูวิจัยไดติดตั้งโปรแกรมลูกขายของ Tiny ERP ( Tiny ERP Client ) โดย
ไดติดต้ังโปรแกรมลูกขายท่ี 
  แผนกจัดซื้อ 1 เครื่องและไดจํากัดสิทธิการเขาใชโปรแกรมเฉพาะโมดูลการจัดซ้ือ การบริหาร
คลังสินคา 
  แผนกคลังสินคา 1 เครื่องและไดจํากัดสิทธิการเขาใชโปรแกรมเฉพาะโมดูลการบริหาร
คลังสินคา  
  แผนกขาย 1 เครื่องและไดจํากัดสิทธิการเขาใชโปรแกรมเฉพาะโมดูลการจัดการขาย การ
บริหารคลังสินคา  
 *หมายเหตุแผนกผลิต ผูจัดการซ่ึงเปนผูดูแลเครื่องแมขาย เปนคนวางแผนการผลิตโดยใชโมดูลการ
ผลิต 
 3.4.  การฝกอบรมในโครงการ ERP โดยการฝกอบรมในโครงการ ERP ประกอบดวย การฝกอบรม 
Key-User และการฝกอบรม End-User โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 3.4.1. การฝกอบรม Key-User Key-User ท่ีเขารับการฝกอบรมในคร้ังนี้ประกอบดวยบุคลากร
ในหัวหนาแผนกผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินคา แผนกขาย แผนกบัญชี และแผนกบุคคล โดยนักวิจัยได
ทําการอธิบายเกี่ยวกับระบบ ERP คุณสมบัติท่ีสําคัญ โมดูลการใชงานตางๆ และไดอธิบายการใชงานโมดูล
การขาย ผลิต จัดซื้อ คลังสินคาโดยใชขอมูลจริงของบริษัทไปสรางเปนรูปแบบ และมาทําการสอนบน
โปรแกรม ERP 
 3.4.2. การฝกอบรม End-User การอบรมผูใชขั้นสุดทายนั้น นับเปนขั้นตอนที่สําคัญเปรียบไป
คลายกับการสอนใหผูปฏิบัติงานทํางานไดเปนตาม Work Instructions กันเลยทีเดียว หากแตคูมือฉบับนี้
ไมไดเปนคูมือในการใชเครื่องมือเครื่องจักร แตเปนคูมือการใช ERP คูมือการใชงานท่ีเขียนขึ้นมานี้ตองเปน
คูมือท่ีเขียนขึ้นมาใหม เพราะแตละวิสาหกิจจะใชคูมือท่ีเหมือนกันไมได แตจะมีสวนท่ีคลายคลึงกันได 
ดัดแปลง ถึงแมจะเปนโปรแกรมเดียวกันแตขั้นตอน การปฏิบัติงานยอมตองแตกตางกัน การอบรม End-User 
นิยมกระทําโดยบุคลากรภายในบริษัท เชน หัวหนาทีม หรือ Key-User สอนใหกับพนักงานในแตละแผนก 
ทีมงานควรสอนใหเขาใจงายท่ีสุดเพราะหากผูปฏิบัติงานไมเขาใจและนําไปใชงานผิดๆ จะย่ิงสงผลเสียหาย [2] 
  ขอควรระวังในการฝกอบรม 

   -  ผูท่ีไมเกี่ยวของไมควรเขารับการฝกอบรม โดยควรจัดใหเฉพาะ หัวหนาทีม และ Key 
User ซึ่งจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูระบบ และรวมออกแบบการทํางานกับท่ีปรึกษา ดังนั้น
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 บุคลากรเหลานี้จะตองเขาใจระบบอยางถองแท เพ่ือท่ีจะไดมีความสามารถรับผิดชอบงานออกแบบ ไดตรงกับ
ความตองการขององคกรวิสาหกิจภายหลังจากการเรียน 

   -  ผูท่ีไมมีความรูในงาน ไมควรปลอยใหเขารับการฝกอบรม ผูจัดการโครงการ จะตอง
ควบคุมกรณีนี้ใหดี เพราะนอกจากจะเสียเวลาทํางานประจําของบุคลากรเหลานี้แลว อาจจะยังเขามาเปนตัว
ปวนของหองเรียน อาจจะถามคําถามออกนอกลูนอกทาง เสียเวลาของคนที่เปนผูรับผิดชอบจริงๆ การอบรม
ไมเปนไปตามเปา และอาจจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 

   -  จํานวนผูเขาอบรมไมควรมากจนเกินไป ผูจัดการโครงการตองตระหนักถึงคุณคาและ 
ประสิทธิผลของการฝกอบรมเพราะผูสอนจะสอนไดไมท่ัวถึงถาหากมีบุคลากรเขารับการฝกอบรมมาก
จนเกินไป โดยควรเนนไปท่ีหัวหนาทีม และ Key User เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นรูจริงในฟงกชันของ ERP 

   -  ตองมีการหัดทดลองใช โดยผูจัดการโครงการควรจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีติดต้ัง 
โปรแกรม ERP ไวแลวเพ่ือใหบุคลากรขององคกรวิสาหกิจมาหัดทดลองใช หลังเลิกงานหรือเวลาวาง 

   -  ระวังเรียนแลวลาออก คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการและผูจัดการโครงการ ตอง 
อธิบายถึงวัตถุประสงค รวมถึงภาระรับผิดชอบท่ีจะตามมาภายหลังการฝกอบรม การเรียนเพียงอยางเดียวไม
ชวยใหโครงการสําเร็จได บริษัทอาจจะตองมีนโยบายวา หากพนักงานเรียนแลวลาออกจะตองถูกปรับหรือตอง
มีการเซ็นสัญญาใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายกับโครงการ ERP 

   -  มารยาทในหองเรียน ผูเรียนควรตั้งใจเรียน ไมควรเดินเขา-เดินออก ปดโทรศัพทมือถือ 
กอนเขารับการฝกอบรม งดการทํางานประจํา  
    -  ควรงดงานประจํา ในวันที่มีการฝกอบรมควรงดการทํางานประจําในวันเรียน มิฉะนั้นงาน 
ประจําจะเสียแถมยังเรียนไมรูเรื่องอีกดวย [1] 
 3.5. ทดลองใช และติดตามผลการทดลองใชระบบ ERP โดยนักวิจัยไดสอนการใชงานระบบแก
บุคลากรท่ีสําคัญ (Key-User) คือหัวหนาแผนกผลิต(ผูจัดการโรงงาน) หัวหนาแผนกจัดซื้อ หัวหนาแผนก
คลังสินคา หัวหนาแผนกขายเปนรายบุคคล โดยไดมีการกําหนดโจทย (คําส่ังผลิต คําส่ังจัดซื้อ รับ-เบิกวัสดุ 
คําส่ังรับ-เบิกสินคา คําส่ังขาย) ซึ่งเปนขอมูลของวิสาหกิจของวันกอนหนา มาทําการทดลองใช แลว
เปรียบเทียบผลท่ีคํานวณไดโดยโปรแกรมกับผลที่เกิดขึ้นจริง หลังจากนั้นนักวิจัยไดทําการอัฟเดทขอมูลสินคา
คงคลัง (วัสดุ ผลิตภัณฑ) ใหเปนขอมูล ณ สถานะปจจุบัน แลวไดกําหนดให 4 แผนกหลักมีการใชงานระบบ 
ERP จริง ตลอดจนนักวิจัยไดติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากการประยุกตใชระบบ ERP ดวย 

3.6. ปรับปรุงซอฟตแวร  โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวร เพ่ือใหระบบ ERP มี
ความเหมาะสม (Customization) ในการใชงานในบริษัทฯ ซึ่งรหัสตนฉบับ (Source Code) ของซอฟตแวรท่ีดี 
ควรจะสามารถทําการแกไขไดงาย และยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมท้ังหลังจากการแกไขแลว
ยังตองสามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงตอเวอรชั่นใหมไดอีกดวย  

3.7. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจระหวางรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม   โดย
ใชดัชนีท่ีสรางในขอ 3.2. วัดคาสถิติท่ีสําคัญท่ีชี้วัดกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือวัดประสิทธิภาพการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ 4 กระบวนการหลักระหวางกอนการติดตั้งและหลังการติดตั้งระบบ ERP  

3.8. วิเคราะหคาใชจายและเปรียบเทียบผลเชิงเศรษฐศาสตร ดังนี้ 
  3.8.1.วิเคราะหตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑเปนรายเดือน รายป ซึ่งสามารถแบงการ
วิเคราะหตนทุนออกไดเปน 3 สวนหลักคือ 
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   - วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง ส่ิงท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบสําคัญ
โดยตรงในการผลิตสินคา  
  - คาแรงทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหพนักงานผลิตซึ่งมีหนาท่ี
เปล่ียนวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
  - คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หรือเรียกวาโสหุยการผลิต หมายถึง 
ตนทุนการผลิตอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรง และคาแรงทางตรง คาใชจายในการผลิตจะเปนสวนท่ี
สนับสนุนใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการไปได 
  3.8.2. คํานวณยอดขาย กําไร เปนรายเดือน รายป 
  3.8.3. เปรียบเทียบผลท่ีไดในขอ 3.8.1. และ 3.8.2.  กอนการติดต้ังและหลังการติดต้ังระบบ 
ERP 
 3.9. สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผล ผลจากการประยุกตใชโปรแกรมทางดานการวางแผน
ทรัพยากรกับบริษัทกรณีศึกษา คือโปรแกรม Tiny ERP ซึ่งเปนโปรแกรมแบบ Open source ท่ีสามารถทํา
การเชื่อมโยงกิจกรรมท่ีหลากหลายทางธุรกิจภายในองคกรไวภายใตโปรแกรมเพียงหนึ่งเดียว และไดทําการ
เลือกกลุมผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาขายไมนอยกวา 40% ของมูลคาผลิตภัณฑท้ังหมด มาทดลองใชระบบ ERP ซึ่ง
ผลจากการประยุกตใชโปรแกรม Tiny ERP กับบริษัทกรณีศึกษาดังกลาว พบวาทําใหความลาชาและความ
ผิดพลาดในกระบวนการทํางาน ตนทุนสินคาขายลดลง ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทกรณีศึกษา
เพ่ิมสูงขึ้น  
อยางเปนที่นาพึงพอใจ 
 
4. ปญหาระหวางการดําเนินงานวิจัย 
 4.1. ลาชาของการเบิกจายเงินทุนวิจัย เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) แตเนื่องจากเกิดความลาชาในเรื่องการเบิกจายเงินทุนวิจัย ทําใหการดําเนินงานวิจัย
ลาชากวาแผนท่ีวางไว 
 4.2. บริษัทกรณีศึกษามีวัตถุดิบหลากหลายชนิด ทําใหเกิดการจํากัดในเลือกกลุมผลิตภัณฑ และ
สายการผลิตโดยนักวิจัยไดเลือกกลุมผลิตภัณฑ ท่ีมียอดขายสูงและมีการใชวัตถุดิบรวมกัน เปนกลุมทดลอง
ระบบ ERP 
 

5. ประโยชนที่ไดรับจากการประยุกตใชซอฟตแวร Open Source Tiny ERP 
 ประโยชนท่ีบริษัทกรณีศึกษา จะไดรับจากการประยุกตใชซอฟตแวร Open Source Tiny ERP ท่ี
สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 5.1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลตางๆของบริษัท เนื่องจากขอมูลของแผนก 4 แผนกหลัก
ภายในบริษัทกรณีศึกษาสามารถเชื่อมโยงเขาในระบบเดียวกัน ทําใหแตละแผนกสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 
ไดอยางสะดวก ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล เคร่ืองจักรหรือแมกระท่ังวัตถุดิบ ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถลด
ระยะเวลาในการตัดสินใจเรื่องตางๆดวยการใชทรัพยากรท่ีนอยลง และขอมูลดังกลาวยังเปนประโยชนกับการ
วางแผนในระยะยาวของบริษัทไดอีกดวย 
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  5.2. ชวยปรับปรุงระบบงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการใชเวลาได
อยางคุมคามากขึ้นเนื่องจากขอมูลตางๆไดมีอยูแลวอยางถูกตอง สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็วทํา
ใหพนักงานทํางานไดอยางประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 5.3. เพ่ิมความสามารถในการควบคุมกระบวนการตางๆขององคกร เนื่องจากสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาของงานตางๆภายในบริษัทกรณีศึกษาผานระบบเดียวกัน โดยเขาถึงขอมูลตางๆท่ีเหมือนกัน
หมด ทําใหบริษัทกรณีศึกษาประหยัดเวลาในการทํางานและตอบสนองตอตลาดไดอยางทันทวงที สงผลตอ
อัตราผลตอบแทนของบริษัทกรณีศึกษาในทายที่สุด [8] 
 5.4. เปนการรวมการใชงานของโปรแกรมตางๆท่ีองคกรใชอยูใหใชไดอยางสะดวกมากขึ้น โดยระบบ 
ERP จะรวมการใชงานของโปรแกรมตางๆเขามาอยูในหนาจอการทํางานเดียวกัน ซึ่งสรางความสะดวกใหกับ
ผูใชงานเปนอยางมาก 
 5.5. เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากระบบงานตางๆ สัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเวลาจริง
(real time) ทําใหผูบริหารบริษัทกรณีศึกษา สามารถรับรูขอมูลหรือสภาพของกิจกรรมตางๆ ท่ีกําลังดําเนินอยู
อยางรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจดานการบริหารอยางทันทวงที  
 5.6. เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน โดยทําใหความลาชาและความผิดพลาดในกระบวนการทํางานของ
บริษัทกรณีศึกษา  ตนทุนขายของบริษัทกรณีศึกษาลดลง ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
กรณีศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น [9] 
 5.7. เปนกรณีตัวอยางใหองคกร วิสาหกิจในประเทศไทย ท่ีมีรูปแบบการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ
แตกตางกันไป สามารถท่ีจะCustomize ซอฟตแวร Open Source ใหเขากับรูปแบบทางธุรกิจของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งศักยภาพในการแขงขันยุคกระแสโลกาภิวัตน [5]  
 

6. บทสรุปงานวิจัย 
เนื่องจากการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ แยกเปนฝาย เปนแผนก ขาดการจัดเก็บ 

บริหารและใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความลาชาและความผิดพลาดสูง สงผลใหตนทุน
สินคาขายสูงขึ้น ทําใหความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯลดลง บริษัทฯจึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ี
จะตองทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชระบบ ERP ท่ีเปนแบบบูรณาการ
กระบวนงานหลักเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือชวย 
 ทางคณะผูวิจัยจึงไดมีการประยุกตใชโดยโปรแกรม Tiny ERP กับบริษัทฯ โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 
คือ 1. โปรแกรมมีขนาดเล็ก 2. สามารถดาวนโหลดใชงานไดเลย 3.โปรแกรมมีลักษณะเปนโมดูล 4. โปรแกรม 
Tiny ERP มีลักษณะการทํางานเปนแบบ Client-Server 5. โปรแกรม Tiny ERP สามารถกําหนดสิทธิการ
เขาถึงขอมูลของผูใชในแตละฝายแยกจากกันได   
 ซึ่งประโยชนท่ีบริษัทกรณีศึกษาไดรับจากการประยุกตใชซอฟตแวร Open Source Tiny ERP ท่ีสําคัญ
มีดังตอไปนี้ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลตางๆของบริษัท  
  - ชวยปรับปรุงระบบงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
  - เพ่ิมความสามารถในการควบคุมกระบวนการตางๆขององคกร  
  - เปนการรวมการใชงานของโปรแกรมตางๆท่ีองคกรใชอยูใหใชไดอยางสะดวกมากขึ้น  
  - เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
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   - เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน โดยทําใหความลาชาและความผิดพลาดในกระบวนการทํางาน
ของบริษัทกรณีศึกษา  ตนทุนขายของบริษัทกรณีศึกษาลดลง ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
กรณีศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  
  - เปนกรณีตัวอยางใหองคกร วิสาหกิจในประเทศไทย ท่ีมีรูปแบบการดําเนินกระบวนการ
ทางธุรกิจแตกตางกันไป สามารถท่ีจะCustomize ซอฟตแวร Open Source ใหเขากับรูปแบบทางธุรกิจของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งศักยภาพในการแขงขันยุคกระแสโลกาภิวัตน [6] 

 
7. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 เคยไดมีการนําโปรแกรม Open Source Tiny ERP ไปติดตั้ง และประยุกตใชกับองคกร วิสาหกิจ ใน
จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือขายโซอุปทาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึ่งเปนวิสาหกิจโรงงานแปงมันสําปะหลัง ผลจากการ
ประยุกตใชดังกลาว คณะผูวิจัยไดประสบกับความลมเหลวอันเนื่องมาจาก 
 - รูปแบบการดําเนินกระบวนทางธุรกิจของโรงานแปงมันสําปะหลังไมเขากับระบบ ERP เลย 
กลาวคือ เน่ืองจากโปรแกรม ERP จะมีการดึงการใชวัสดุตามใบรายการวัสดุ (Bill of Material (BOM)) จาก
หนึ่งผลิตภัณฑสําเร็จรูป แลวคอยขยายไปหาหลายวัสดุ แตใบรายการวัสดุของโรงงานแปงมันสําปะหลังจะ
เปนหนึ่งวัสดุแลวไดหลายๆชนิดผลิตภัณฑ 
 - ผูบริหารของโรงงานแปงมันสําปะหลัง มีความตองการท่ีจะเห็นตนทุนสุทธิตอหนึ่งผลิตภัณฑ ทํา
ใหเกิดการเขาไปเกี่ยวโยงกับโมดูลท่ีเปนระบบบัญชี ซึ่งเปนโมดูลท่ีคอนขางมีความซับซอนเกี่ยวของกับหลาย
ปจจัย[3] 
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