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ในการวางแผนการผลิตสินคาและสามารถลดเวลาในการวางแผนการผลิตสินคา โดยสินคาใน
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356 นาที/เดือน ซึ่งเร็วกวารอยละ 75.70 สวนสินคาตางประเทศ จากเดิมใชเวลารวมเฉลี่ย 1,343 
นาที/เดือน ลดเหลือเวลารวมเฉลี่ยเพียง 361 นาที/เดือน ซึ่งเร็วกวารอยละ 73.12 
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 The objectives of this research were to study the application of ERP (Syteline7) 
manufacturing resource planning system, and to do comparative analysis of ERP 
(Syteline7) system and the traditional manufacturing system of pharmaceutical industry. The 
research was conducted through case studies of companies using ERP (Syteline7) system. 
The randomized samplings were 43 domestic products and 77 foreign products with their 
manufacturing planning time. The research concluded that ERP (Syteline7) was useful for 
manufacturing resource planning that it could decrease the manufacturing planning time. 
The finding indicated that the manufacturing planning time of 43 domestic products was 
reduced 75.70% from an average time of 1,465 minutes per month to 356 minutes per 
month while the manufacturing planning time of 77 foreign products was reduced 73.12% 
from an average time of 1,343 minutes per month to 361 minutes per month. 
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บทที่ 1 
               บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
               การดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบันที่มีการแขงขันที่สูงขึ้นนั้น การสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาและผลิตภัณฑของตน ตลอดจนการสรางคุณคา และลดตนทุนการผลิต โดยการนํา
เทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือชวยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรใหเปนไปอยางประสิทธิภาพเปน
สิ่งที่ทุกองคกรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดเขามามีบทบาทสําคัญ
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูประกอบการในการบริหารงานขององคกร กระบวนการทางธุรกิจแบบ
ใหมถูกสรางและควบคุมโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงสารสนเทศระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร สงผลใหความสามารถในการสื่อสารควบคุมตลอดจนการ
ประมวลผลเพื่อตัดสินใจเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วพรอมเผชิญหนากับการแขงขันในยุคโลกา 
ภิวัตนและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
               ระบบบริหารทรัพยากรองคกร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) จึงเปน
เทคโนโลยีที่มีบทบาทและไดรับความนิยมจากองคกรธุรกิจอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจากตาราง 
ที่ AMR Research ไดทําการสํารวจและคาดการณถึงความตองการใชงานระบบ ERP ที่มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
                                                                          
 ตาราง 1 มูลคาทางการตลาดและการคาดการณการเติบโตของการใชงานระบบ ERP  
      ในป 2004-2009 (AMR Research,2005) 
 
 Enterprise Resource Planning market size and Forecast , 2004-2009             ($ หนึ่งลาน) 

Application 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Five – Year 
CAGR 

Core ERP* 14899 14568 15140 15570 15964 16922 3% 
Procurement 1991 2186 2394 2609 2818 3043 9% 
Human Capital 
Management 

4869 5288 5764 6225 6723 7261 7% 

Total 21759 22042 23298 24404 25505 27226 5% 
 

 *Core ERP = Traditional ERP modules only : manufacturing , EAM , financial and 
accounting , B2B exchange platforms , integration , knowledge management , portals and 
analytics/BI. 
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              ระบบ ERP ไดเขามามีบทบาทในฐานะระบบงานหลักในการจัดการและวางแผนการใช
ทรัพยากรตางๆขององคกร โดยเชื่อมโยงระบบงานตางๆ ขององคกรเขาดวยกัน ตั้งแตระบบงาน
ดานบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจาย
สินคา เพ่ือชวยใหการวางแผนและบริหารทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ปฏิบัติงานและใชขอมูลรวมกันผานระบบ ERP ซึ่งเปนฐานขอมูลเดียวกัน มีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธกันตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละองคกร ทั้งยังชวยลดเวลาและขั้นตอนการทํางานซึ่ง
มีสวนสําคัญย่ิงในการดําเนินธุรกิจ 
                 อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตปจจัยที่เกี่ยวของกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย 
จึงนับวาเปนอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งดานคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค  

    สําหรับอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร (ที่ใชเปนยา) และผลิตภัณฑเภสัชกรรมของไทยนั้น 
ที่ผานมามีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วไมวาจะเปนยาผลิตภัณฑเภสัชกรรมและอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการรักษาโรคพื้นฐานทั่วๆไป หรือ ยาผลิตภัณฑเภสัชกรรม และอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการรักษาโรคขั้นสูง ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากปจจัยหลายๆปจจัยแตที่สามารถเห็นได
ชัดเจนก็เชน การขยายตัวของประชากร,นโยบายของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนทุกคนทุกระดับ
ไดรับการดูแลดานสุขภาพขั้นต่ําบนมาตราฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับ หรือแมกระทั่งความ
ตองการของประชาชนที่มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตให
สูงขึ้น และทัดเทียมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลวอยางใน สหรัฐอเมริกา 
และยุโรป รวมไปถึงกระแสโลกาภิวัตนของสังคมโลกในขณะนั้น 

    การผลิตยาและผลิตภัณฑเภสัชกรรม ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 (เมษายน — 
มิถุนายน) มีปริมาณ 6,324.6 ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 12.3 และในครึ่ง
แรกของป 2552 มีปริมาณการผลิต 13,589 ตันเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 
11.6  โดยเปลี่ยนมาทําการผลิตสินคาแตละประเภทในแตละครั้งเปนปริมาณมาก กอนเปลี่ยนไป
ผลิตสินคาประเภทอื่นแทน ทั้งน้ีเพ่ือลดตนทุนในกระบวนการผลิต สําหรับสาเหตุที่ผูผลิตให
ความสําคัญกับการลดตนทุนการผลิต เน่ืองจากการแขงขันดานราคาในอุตสาหกรรมยามีสูง เพราะ
ยาที่ผูผลิตในประเทศผลิตไดเปนยาสามัญ ซึ่งมีคูแขงจํานวนมาก 

    การจําหนายยาและผลิตภัณฑเภสัชกรรมในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 มีปริมาณ 6,008.4 
ตัน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 7.3 และในครึ่งแรกของป 2551 มีปริมาณการ
จําหนาย 12,786.4 ตัน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.1 

    การนําเขายารักษาหรือปองกันโรค ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 มีมูลคา 9,088 ลานบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 9.9  สําหรับในครึ่งแรกของป 2551 มูลคา
การนําเขายารักษาหรือปองกันโรคมีมูลคา 18,332.3 ลานบาท ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 13.9(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.2552: ไมปรากฏเลขหนา) 
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            ในอุตสาหกรรมยาไดมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
นั้นอยางรวดเร็ว จนทําใหมีการแขงขันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสูงขึ้นตามไปดวย ดังน้ันองคกรจึงตอง
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงการวางแผนการผลิตใหเหมาะสม  

 
      1.1.1 ลักษณะของอุตสาหกรรม 

            งานวิจัยนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาบริษัทยาแหงหนึ่ง ซึ่งเปน
บริษัทเอกชนที่ผลิตยาและจําหนายยาและเครื่องมือแพทย ซึ่งอยูในธุรกิจยาและเครื่องมือแพทยมา 
30 ป จนกระทั่งมาสรางโรงงานผลิตเองในป 2547 ซึ่งไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา
(อย.) ในรูปแบบยาเม็ด ยาแคปซูลและยาผง โดยมียอดขายภายในประเทศรอยละ 80 และเปน
ยอดขายที่สงออกตางประเทศรอยละ 20 ของยอดขายทั้งหมด  โดยมีประเทศที่สงออกไดแก พมา 
เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฮองกง  

 
      1.1.2  สภาพปญหาที่เกิดข้ึน 
             การวางแผนการผลิตในปจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา โดยใชขอมูลประมาณการ

ยอดขาย(Forecast) จากฝายขายเปนปจจัยหลักของการวางแผนการผลิต ซึ่งสินคาที่วางแผนการ
ผลิตแบงได 2 ประเภท คือ สินคาในประเทศ 43 รายการ (บริษัทกรณีศึกษาทําการผลิตเอง) และ
สินคาตางประเทศ 77 รายการ (บริษัทกรณีศึกษานําเขาจากตางประเทศ) 

             ปจจุบันการวางแผนการผลิต นําขอมูลรายละเอียดทั้งหมดของแตละสินคามาก
รอกใน Excel และผูกสูตรไวเม่ือไดขอมูลประมาณการยอดขาย(Forecast) จากฝายขายก็นําขอมูล
มากรอกไว และในแตละครั้งในการวางแผนผลิตตองนําขอมูลในระบบ Sytelin7 วาสต็อกมีจํานวน
เทาไรมีสินคาที่รอสงมอบหรือเปลามากรอกไว และสูตรที่ผูกไวจะคํานวณออกมาใหวาสต็อกพอขาย
ไดกี่เดือน และถึงจะรูวาตองวางแผนใหสั่งเขาอีกครั้งเม่ือไร 

             ผลที่ตามมา คือ มีรายงาน Excel หลายรายงาน และตองทํางานซับซอนหลาย
ขั้นตอนซึ่งทําใหสูญเสียเวลาในการวางแผนการผลิต 

             ระบบ ERP เปนระบบสารสนเทศขององคกรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ 
ERP มาทําใหเกิดเปนระบบเชิงปฏิบัติในองคกร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate)รวมงาน
หลัก (core business process) ตางๆ ในบริษัททั้งหมดเขาดวยกันเปนระบบที่สัมพันธกันและ
สามารถเชื่อมโยงกัน 

             จากเหตุผลดังกลาวเบื้องตนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของบริษัท ที่วา 
มุงเนนความคุมคาในการดําเนินการและใชจาย มุงตอบสนองลูกคาใหตรงความตองการ มุงเนนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผูวิจัยจึงศึกษาและนําระบบบริหารทรัพยากรองคกร หรือ ERP 
(Enterprise Resource Planning) Syteline7 มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
องคกร 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

     1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7)  
ในการวางแผนการผลิตสินคา 

     1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเวลาในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP 
(Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคา  กับการวางแผนการผลิตสินคาดวยระบบเดิมทั้งกอน
ปฏิบัติและหลังปฏิบัติ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  

     ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาถึงการประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP 
(Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคา และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) กับการวางแผนการผลิตสินคาดวยระบบเดิม ในอุตสาหกรรม
การผลิตและจําหนายยา โดยอาศัยบริษัทกรณีศึกษา 

     ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 
      ประชากรที่ใชในการวิจัย 

         จํานวนครั้งในการวางแผนการผลิตสนิคาในประเทศและสินคาตางประเทศของบริษัท
กรณีศึกษา  ที่ผลติยาและจําหนายยาและเครื่องมือแพทยที่ใชระบบ ERP (Syteline7) 
 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
         คือ การสุมแบบตัวอยางเวลาในการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศและสินคา
ตางประเทศ  

      ตัวแปรทีศ่ึกษา  
   1. ตัวแปรตน 
       ระบบ ERP (Syteline7) 
     2. ตัวแปรตาม 
        เวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคา 

  

1.4 สมมติฐานในการวิจัย  

   1.4.1 การบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) สามารถชวยในการวางแผนการ
ผลิตสินคาได 

   1.4.2 การบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) สามารถชวยลดเวลาในการวาง
แผนการผลิตสินคาได 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      1.5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาได 

   1.5.2 สามารถนําขอมูลที่เชื่อมตอเขากับระบบ ERP (Syteline7) เขามาชวยวิเคราะห 
ในการตัดสินใจวางแผนการผลิตทางดานปริมาณและลําดับการผลิตได 

   1.5.3 สามารถวางแผนการผลิตสินคาไดในระบบ ERP (Syteline7) โดยไมตองทําขอมูล
ใน Excel เพื่อลดความยุงยากซับซอนและลดเวลาลงได 

   1.5.4 สามารถวางแผนการผลิตใหกับฝายผลิตไดอยางถูกตอง และมีสินคาตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดทันเวลา  

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
             1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรองคกร หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) 
หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวมเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด
ของทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร 

   1.6.2 Syteline7 หมายถึง ระบบ ERP แบบหนึ่ง 
     1.6.3 โมดูล หมายถึง ระบบงานยอยในแตละงานในซอฟแวร ERP 
    1.6.4 การพยากรณ หมายถึง การใชวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อคาดคะเนอุป
สงคของสินคาและบริการในอนาคตของลูกคาทั้งชวงระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 
 
 

 



บทที่ 2  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 

   ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําระบบ ERP (Syteline7) มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารทรัพยากรขององคกร บริษัทกรณีศึกษา นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี  

 

2.1 ระบบการบริหารการวางแผนทรัพยากรโดยรวม (ERP) 
   ในการบริหารยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ(MIS) มาใชภายในองคกรมีความจําเปนและตองมีการจัดทําอยางเปนระบบเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานและการแขงขันเพื่อความอยู
รอดและการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร 

   การจัดระบบงานสําหรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ใหสามารถเขาถึง
และตรงความตองการของตลาดภายใตสภาวการณปจจุบัน ตองอาศัยความเปนเอกภาพและความ
เที่ยงตรงของขอมูลคอนขางสูง เพ่ือใหสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนของกระแสธุรกิจไดตลอดเวลา 
หลายๆองคกรจึงมีแนวคิดในการนําระบบ ERP ซึ่งเปนระบบวางแผนทรัพยากรองคกรเขามาชวย
เพ่ิมความคลองตัวในกระบวนการทางธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลการใช
ทรัพยากรของแตละสวนงานภายในองคกรเขาดวยกัน และสรางกระบวนการไหลของขอมูลใหเปน
ระบบ เพ่ือใหงานทุกสวนในองคกรใชขอมูลจากแหลงเดียวกันในการบริหารจัดการ ชวยลดความ
ซ้ําซอนและความผิดพลาดในการวางแผนไดเปนอยางดี เพ่ือผลักดันใหแรงขับเคลื่อนของธุรกิจ
สูงขึ้น 
               
              2.1.1 ERP คืออะไร 
                     ระบบบริหารทรัพยากรองคกร หรือ ERP (Enterprise resource planning) คือ 
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร เปนระบบที่ใชในการจัดการและวางแผนการใช 
ทรัพยากรตางๆขององคกร โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงระบบงานตางๆขององคกรเขาดวยกัน  
ตั้งแตระบบงานทางดานบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต  
รวมถึ ง ร ะบบการกระจายสิ นค า เพื่ อช วย ให ก า รวางแผนและบริ หารทรัพยากรของ 
องคกรอยางมีประสิทธิภาพทั้งยังชวยลดเวลาและขั้นตอนการทํางานอีกดวย(ปรีชา พันธุมสินชัย; 
และ อุทัย ตันละมัย. 2547: 12-16) 
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                2.1.2 ประโยชนและความทาทายของระบบ ERP 
                           (1)  กระบวนการบรหิาร         
                        ERP เปนระบบที่สามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ใหกับผูบริหารไดอยาง
เที่ยงตรง ทําใหผูบริหารทราบผลการดําเนินงาน และตรวจสอบสถานการณการดําเนินงานของ
องคการ ระบบERPชวยใหการดําเนินงานเปนไปในทางเดียวกัน 
 
                           (2 )  เทคโนโลยีพื้นฐาน          
                        ERP ชวยเชื่อมโยงระบบงานตางๆที่กระจัดกระจายเขาดวยกันเสมือนเปน
ระบบเดียวกันทั้งองคการการสรางมาตรฐานและสามารถใชขอมูลรวมกันไดของระบบงานตางๆ  
จะชวยลดเวลา และจํานวนคนในการทํางาน ลดขั้นตอน และ คาใชจาย 

               (3)  กระบวนการทํางานที่รวดเร็ว      
                         การบูรณาการงานหลักตางๆขององคการเขาดวยกันชวยใหประสานงาน
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็ว(ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคการ(ERP). 2552: ออนไลน) 
 

         2.1.3  ความจําเปนที่ตองใชระบบ ERP  
                         ความตองการสารสนเทศสากลที่สามารถประเมินไดรวดเร็วและบูรณาการ
หนาที่ตางๆเขาดวยกันได(As an Enabler to Quickly Access Internal Information and to 
Integrate Different Functions) จากการแขงขันทางการตลาดปจจุบัน องคกรตองนําผลิตภัณฑใหม
ออกสูตลาดอยางรวดเร็วและใหสามารถเขาสูตลาดได นั้นตองอาศัยการพัฒนาการผลิตภัณฑที่
รวดเร็ว การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ระบบการผลิตที่ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว มี 
Logisticsภายในและlogistics ภายนอก รวมทั้งระบบบริหารโซอุปทานทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่
กลาวถึงทั้งหมดจะตองอาศัยขอมูลขาวสารตางๆที่มีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว จาก
หนวยงานตางๆภายในองคกรและโซอุปทานทั้งหมด ภายใตฐานขอมูลเดียวกันที่จะทําใหสามารถ
รวบรวมขอมูลจากแผนกตางๆ ทั้งจาก การเงิน การตลาด การผลิต กระจายสินคา และทรัพยากร
มนุษย โดยการทําใหการผลิตการดําเนินงานมีความยืดหยุนและไมมีขอมูลที่ขัดแยงกัน หลายๆ
บริษัทพบวาระบบยอยน้ันพบวาการมีเพียงระบบยอยที่ไมมีการเชื่อมโยงกันนั้นไมเพียงพอ และไม
สามารถที่จะบูรณาการรวมกับแผนกหรือหนาที่อ่ืนๆในธุรกิจได 
                         ความตองการที่จะปรับปรุงธุรกิจใหมีคุณลักษณะตามตองการ(As an Enabler 
to Achieve Improved Business Performance) ERP จะชวยลดรอบเวลาการทํางาน สินคาคงคลัง
ในขณะที่ก็มีพัฒนาการบริการลูกคาไปพรอมๆกัน สามารถที่จะตอบคําถามลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
บริการวิธีการดําเนินงานในหนาที่ตางๆทางธุรกิจในพ้ืนที่ตางๆกันและระบบเงินตราและภาษาที่
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ตางกันได ทําใหเกิดความยืดหยุนความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองเหมาะสมเพื่อนําไปสู
การสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกตอง 
                        ความตองการทดแทนระบบที่ลาสมัย(As an Replacement for Outdated 
Legacy Systems) ERP ที่ไดนํามาใชผานการแกปญหาY2K แลว และนํามาใชทดแทนระบบเกาที่
ประกอบไปดวยขอมูลขาวสารจํานวนมากแตไมสามารถสื่อใหกับผู อ่ืนทราบได นอกจากนี้  
E-Commerce และ E-Business ที่กําลังขับเคลื่อนอยูในปจจุบันก็มีอิทธิพลใหบริษัทตองทดแทน
ระบบเกาดวยระบบERPที่สามารถจะเชื่อมโยงเขาสูอินเตอรเน็ทหรือใชงานบนWebpage ได 
                        ความตองการทางเลือกในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน(As an Altemative 
to Developing In-House MIS System) การติดตั้งระบบ Commercial Off-the Shelf (COTS) ERP 
ที่มีจําหนายจากตัวแทนจําหนายตางจะมีขอดีในสําหรับระบบสารสนเทศภายในดังนี้ 
                            1. การพัฒนาระบบเองจากองคกรภายในตองใชบุคลากรที่มีคุณภาพและ 
อาศัยระยะเวลานานในการพัฒนา ทดสอบ และ กําจัดขอบกพรองตางๆขณะที่ระบบERPเปน
ซอฟทแวรที่พรอมใชงานและสามารถนําไปใชงาน (Implement) ไดอยางรวดเร็ว 
                            2. ERP มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติในหนาที่งานตางๆธุรกิจที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลาย โดยอาจเลือกใชงานเพียงบาง Module หรือใชทั้งหมดก็ได 
                            3. การอบรมผูใชงานระบบERP งายกวาการอบรมพัฒนาระบบภายใน 
                            4. การปรับปรุงและอัพเกรดระบบ COTS-ERP สามารถดําเนินการไดงาย
เพียงซ้ือมาอัพเกรด  อยางไรก็ตามกอนการนําระบบCOTS-ERPไปใชตองมีการปรับ ร้ือ  
(Re-engineering) กําหนดวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจใหเหมาะสมกับเง่ือนไขตางๆ หรือใหเหมาะสมกับ
ซอฟทแวรลูกคา บางครั้งการใชระบบ COTS-ERP จะทําใหเกิดตนทุนสูงในระยะแรก แตสุดทาย
แลว COTS-ERP จะทําใหเราไมลาหลัง สามารถนําเทคโนโลยีมาใชและนําคูแขงได 
                       นอกจากนี้ยังมีหลายๆเหตุผลที่ไดอธิบายวาทําไมบริษัทนําERP มาใชดังนี้ 
(Travis; 1999) 
                             1. บริษัทตองการปรับปรุงงานใหเกิดความถูกตองสมบูรณ เชน การลด
ตนทุนการดําเนินงาน การไดเปรียบคูแขง การปรับปรุงการบริการลูกคา และการพัฒนากระบวนการ
ทางธุรกิจอยางตอเน่ือง 
                             2. ระบบที่มีอยูในองคกรไมสามารถสนับสนุนความตองการไดเพียงพอ 
นอกจากนี้บางกรณี ระบบสารสนเทศขาดความหนาเชื่อถือที่จะนําไปใช เพ่ือกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
และการสนับสนุน 
                             3. ระบบเกาที่นําเขาขอมูลเขาสูระบบในหลายๆตําแหนง จะพบวามีอยู
บอยครั้งที่ขอมูลตางๆเหลานี้ เกิดความขัดแยงกัน 
                             4. องคกรขยายใหญขึ้น โดยการเขาควบกิจการ ระบบสารสนเทศไม
สนับสนุนกันไมสามารถเชื่อมโยงเขาหากันได 
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                              5.ระบบสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหขอมูลขาวสารขององคกรทั้ง
ภายในและภายนอกมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา(ประสิทธิ์ มาลัยเลิศ. 2549: 12-13) 
 

   2.1.4 โมดูลตางๆ ภายในระบบ ERP(Erpmodule. 2009: Online) 
                   

 
                                     

ภาพประกอบ 1 ระบบ ERP โดยรวม 
 
           ประเภทของโมดูลหลักๆ ภายในระบบ ERP แบงออกเปน 4 ดานหลักๆ ดังนี้  
            • โมดูลดานการจัดจําหนาย  
            • โมดูลดานการผลิต  
            • โมดูลดานบัญชกีารเงิน  
            • โมดูลดานทรัพยากรบุคคล 
            
                         1. โมดูลการจัดจําหนาย (Distribution Module)  

             เปนโมดูลที่รวบรวม ระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
โดยเริ่มตั้งแตระบบการบริหารการขาย (Sales Management) ระบบวิเคราะหยอดขาย (Sales 
Analysis) ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM-Customer Relationship Management) ระบบการ
คาดคะเนยอดขาย (Forecasting) ระบบการบริหารการสั่งซ้ือ (Purchasing) รวมถึงระบบการบริหาร
คลังสินคาและวัตถุดิบ (Inventory) 
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(1)  ระบบการบรหิารการขาย (Sales Management)  
                  ระบบการบริหารการขาย จะเริ่มตั้งแตการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา (Customer 

Master Database) การปอนขอมูลการสั่งซ้ือ (Sales Order Data Entry) และการเก็บเกี่ยวขอมูลที่
เกี่ยวของกับสถานภาพของใบสั่งซื้อน้ันๆ เพ่ือการตรวจสอบ โดยรวมถึงการปอนใบสั่งซื้อ  
การติดตามการสั่งซ้ือ รายงานสถานภาพใบสั่งซ้ือ ราคา ใบกํากับสินคา ขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนําไปใช
ในการสืบคน รายละเอียดเกี่ยวกับลูกคา การเสนอราคา การลดราคา การออกใบกํากับสินคา 
(Invoicing) รวมถึงการบริการสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

              (2) ระบบการวิเคราะหยอดขาย (Sales Analysis)  
                  ระบบการวิเคราะหยอดขาย (Sales Analysis) จะทําการรวบรวมขอมูลของ

การขายผลิตภัณฑจากใบกํากับสินคาทุกๆฉบับ โดยจะทําการจัดขอมูลในหลายรูปแบบ มิติ และ
มุมมอง เชน ยอดขายในปนี้ถึงปจจุบัน (Year-to-Date Sales) ยอดผลกําไร (Margin) ยอดตนทุน
ขาย (Sales Cost) โดยสามารถเรียกดูขอมูลเปนรายเดือน รายป หรือชวงใดๆ ตามตองการ และยัง
สามารถวิเคราะหยอดขายตามลูกคา (By Customer) ตามผูขาย (Sales Person) ตามภูมิศาสตร 
(Geography) จังหวัด ประเทศ ทวีป ยอดขายตามผลิตภัณฑ (By Product Type and Product 
Group) รวมทั้งการจัดอันดับ (Ranking) ตางๆ  

             (3)  การยืนยันวันสงสินคา (ATP – Available To Promise)  
                  การยืนยันวันสงสินคา (ATP – Available To Promise) จะถูกใชงานในกรณี

ที่ ลูกคาสอบถามถึงวันที่ที่เร็วที่สุดที่สามารถสงสินคาตามที่ลูกคาสั่ง ใหกับลูกคาได โดยตองการ
คําตอบที่เร็วที่สุด ระบบนี้จะรับขอมูลสินคาและจํานวนที่ลูกคาตองการ และตองทําการตรวจสอบ
ขอมูลจากระบบอื่น เชน ขอมูลสินคา/วัตถุดิบคงคลัง (Inventory) ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการผลิต 
รวมถึงความสามารถในการสงวัตถุดิบจากผูขาย โดยจะคํานวณวา สินคาในจํานวนที่มีการสอบถาม
เขามา จะสามารถผลิตและพรอมสงใหลูกคาไดในวันใด และในกรณีที่ไมมีวัตถุดิบเพียงพอ  
จะสามารถสั่งเขามาไดเม่ือไหร รวมถึงตารางการผลิตที่วาง เพ่ือพรอมสําหรับการผลิตดวย  

            (4) ราคาและสวนลดของผลิตภัณฑ (Pricing and Discounting)  
                การกําหนดราคาและสวนลดและสวนลดของผลิตภัณฑ (Pricing and 

Discounting) จะเร่ิมตั้งแตการประมวลผลใบสั่งซ้ือของลูกคา และเก็บสถานภาพเพื่อรายงานการ
ยอนตรวจสอบ การกําหนดราคาในแตละใบสั่งขาย จนกระทั่งถึงใบกํากับสินคา (Invoicing) โดยรวม
ถึงการเสนอราคา (Quote Processing) และการลดราคา (Rebate) ในแตละสินคาของลูกคาแต 
ละราย  

           (5) ระบบสนบัสนุนการคาดคะเน (Forecasting)  
               ระบบสนับสนุนการคาดคะเน (Forecasting) จะทําหนาที่สรางและรับขอมูล

ความตองการสั่งซื้อในอนาคต (Sales Forecast) เพ่ือคํานวณใหไดผลลัพธความตองการขององคกร 
ทั้งในดานความตองการ การสั่งซ้ือผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือใบสั่งผลิตสินคาลวงหนาใหโรงงานการ
ผลิต หรือความตองการการสงวัตถุดิบลวงหนา หรือแมแตความสามารถในการขยายกําลังการผลิต



 11 

และบริการขององคกรในอนาคต ทั้งในดานเครื่องจักร กําลังคน เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ
ตางๆ โดยในระบบสนับสนุนการคาดคะเนนั้น ควรมีความสามารถในการจําลอง (Simulation) ความ
ตองการการขายขององคกร จากประวัติการขายขององคกร (Sales History) หรือการคํานวณดวย
อัตรา (Ratio) ตางๆ เชน การเพิ่มยอดขายขึ้น30% ในชวงฤดูรอนของทุกๆป หรือการเพิ่มกําลังการ
ผลิตขึ้น 10 ปอยางตอเน่ือง นับตั้งแตตนปหนาเปนเวลา 1 ปเปนตน 

             (6) ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธและอีคอมเมิรซ (CRM-Customer Relationship 
Management and E-Commerce)  

                ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM-Customer Relationship Management) 
เปนการพัฒนามาจากระบบบริหารการติดตอลูกคา (Contact Management) โดยไดทําการปรับปรุง
ขึ้น โดยรวมกับระบบที่เกี่ยวของกับการขายและการบริหารตางๆ เชน ระบบการขาย (Sales) ระบบ
การตลาด (Marketing) และเคร่ืองมือที่ชวยใหผูบริหารและลูกคาเขาถึงขอมูลตางๆ ที่ใชทางดาน
การตลาด เชน รูปลักษณของผลิตภัณฑ (Product Configuration) การแจงราคา (Quote) การ
จัดการนําเสนอ (Proposal Management) และสารานุกรมทางการตลาด (Marketing 
Encyclopedias) โดยอาจเพิ่มเติมบางงานที่ชวยสนับสนุนงานดานนี้เขาไปดวยเชน การตั้งราคาที่
ซับซอน (Complex Pricing) การจัดการการสงเสริมการขาย (Sales Promotion Management) 
การวางแผนคานายหนา (Commission Plan) การบริหารทีมขาย (Team Sales) การจัดการรณรงค
และการโฆษณา (Campaign and Advertising Management) และสําหรับองคกรขนาดใหญที่เนน
ทางดานการขายและการตลาด อาจรวมระบบศูนยกลางการเรียกเขาทางโทรศัพท (Call Center) 
การใหความชวยเหลือลูกคา (Help Desks) การบริการสวนพ้ืนที่ (Field Service) การทํานาย 
(Forecasting) และการวิเคราะห (Analysis)เขาไปดวย 

                โดยระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM-Customer Relationship 
Management) นั้น จะจัดเปนระบบที่พัฒนาใหรวมกับระบบ ERP ในรุนใหม ดังน้ันบางองคกรที่ไม
เนนหนักทางดานการขายและการตลาด อาจยกเวนในการพิจารณาระบบนี้ก็ได  

                (7) ระบบการบรหิารการจัดซื้อ (Purchasing Management)  

                ระบบบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management) จะรวบรวมกลุมของ
ระบบงาน ที่ทําการสนับสนุนการควบคุมการสั่งซ้ือทุกประเภท รวมถึงการสั่งซ้ือสินคาสําเร็จรูปหรือ
วัตถุดิบซึ่งจะนํามาผลิต โดยเริ่มตั้งแตการออกใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) การรับของและการชําระ
เงิน (Receipt and Payment) ขอมูลผูขาย (Vendor / Supplier Profile) และการวิเคราะหตรวจสอบ
ตางๆ (Analysis and Tracking)  
   (8) ระบบการบริหารสินคาคงคลังและวตัถุดิบ (Inventory Management)  

               ระบบการบริหารสินคาคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management) จะ
รวบรวมกลุมของระบบงานที่ทําการสนับสนุนการควบคุมคลังสินคา และวัตถุดิบที่สําคัญ 
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          2. โมดูลดานการผลิต (Manufacturing Module)  
          โมดูลน้ีไดรวบรวมขั้นตอนการทํางานของระบบการบริหารการผลิตไว โดยจะ

ครอบคลุมถึงระบบงานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน การวางแผนการผลิต การจัดการ
ใบสั่งผลิต จนกระทั่งถึงการสงมอบสินคาใหกับลูกคา และการคิดตนทุนการผลิต 
              (1) ระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ (PDM - Product Data Management)  
               ระบบการจัดการขอมูลผลิตภัณฑ จะรวมถึงรายการวัตถุดิบ (Bill Of Material) 
ขั้นตอนการผลิต (Routings) และระบบที่สนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม 
(Engineering Change Management) โดยระบบดังกลาวจะรวมมุมมองทุกอยางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เพ่ือเตรียมขอมูลที่ถูกตองแมนยํา เพ่ือใหวิศวกรนําไปใชเปนประโยชนในการออกแบบผลิตภัณฑ 
          (2) โครงสรางของผลิตภัณฑหรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill 
Of Material)  
               โครงสรางของผลิตภัณฑหรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill 
Of Material) จะรวบรวมรายการของวัตถุดิบของผลิตภัณฑนั้นๆไว โดยระบุความสัมพันธเปน
ระดับชั้น พรอมทั้งสวนประกอบและจํานวนที่ตองการใชเปนสําคัญ และรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ควรมี 
เชน การกําหนดสวนประกอบที่ใชแทนกัน (Substitute/Phantom Component) วันที่มีผลบังคับใชใน
สวนประกอบแตละรายการ (Effective Date) การประมาณของเสียในแตละสวนประกอบ (Scrap 
Percentage) และความสัมพันธกับระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (Engineering 
Change Management) ที่เกี่ยวของกับรายการวัตถุดิบ 
          (3) โครงสรางของผลิตภัณฑหรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill 
Of Material)  
               โครงสรางของผลิตภัณฑหรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / BOM - Bill 
Of Material) จะรวบรวมรายการของวัตถุดิบของผลิตภัณฑนั้นๆไว โดยระบุความสัมพันธเปน
ระดับชั้น พรอมทั้งสวนประกอบและจํานวนที่ตองการใชเปนสําคัญ และรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ควรมี 
เชน การกําหนดสวนประกอบที่ใชแทนกัน (Substitute/Phantom Component) วันที่มีผลบังคับใชใน
สวนประกอบแตละรายการ (Effective Date) การประมาณของเสียในแตละสวนประกอบ (Scrap 
Percentage) และความสัมพันธกับระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (Engineering 
Change Management) ที่เกี่ยวของกับรายการวัตถุดิบ 
             (4) ระบบการวางแผนความตองการวัตถุดิบ (MRP - Material Requirement 
Planning)  
               ระบบการวางแผนความตองการวัตถุดิบ (MRP - Material Requirement 
Planning) เปนกุญแจสําคัญของการวางแผนโรงงาน ซึ่งจะใชตารางการผลิตหลักของโรงงานและ
แหลงที่มาของอุปสงคและอุปทานอื่นๆ เพ่ือคํานวณหา  
                * ความตองการสุทธิและวตัถดิุบคงคลังในมือที่ไดวางแผนไว   
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                * ตารางและแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ  
               * ขอควรปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบ เชนการสั่งใหซื้อเพิ่มหรือ
ยกเลิกการซื้อวัตถุดิบในบางรายการ  
               MRP จะคํานวณถึงสมดุลของอุปทานและอุปสงคของรายการที่ตองซื้อและ
รายการที่ตองการผลิต โดยจะบอกถึงจํานวนอุปสงคหรือความตองการ และคํานวณระยะเวลาที่ตอง
ทําการสั่งซ้ือเพิ่มเติมใหเต็มความตองการ โดย MRP จะมองที่ความตองการผลิตภัณฑของผูซื้อ 
(Finished Items demand) และใชโครงสรางของผลิตภัณฑ (Product Structure) เพ่ือคํานวณหา
ความตองการของรายการสวนประกอบ (Component Items) โดยแตละรายการสวนประกอบนั้น จะ
พิจารณาถึงรายละเอียดรายของการสั่งซ้ือ (Order Information) จํานวนของวัตถุดิบคงคลังในมือ 
(Inventory On Hand) ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ (Lead Time) โดยจะสรางแผนการสั่งซ้ือ/ผลิต 
(Planned Ordered) และคําแนะนําตางๆ เปนเสมือนผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ  
          (5) ระบบการวางแผนความตองการความสามารถทางการผลติ (CRP – Capacity 
Requirement Planning)  
              ระบบการวางแผนความตองการความสามารถทางการผลิต (CRP – Capacity 
Requirement Planning) จะใชแผนการสั่งผลิต (Planned Order) ที่ไดจากระบบ MRP ในการวัด
ภาระการผลิตของแตละหนวยการผลิต โดยจะคํานวณภาระหนาที่หรืองานที่ตองทํา (Workload) 
สําหรับแตละแผนก (Department) จุดการทํางาน (Work center) หรือเครื่องจักร (Machine) โดยจะ
ทําการแจกแจงขั้นตอนการผลิต (Routing) กระบวนการของแผนการสั่งผลิต (Planned Order) 
แผนการสั่งผลิตที่ไดรับการยืนยันแลว (Firm Planned Order) และกําหนดถึงวันที่จะเร่ิมตนการผลิต
และวันกําหนดเสร็จ ของแตละขั้นตอน โดยอางถึงปฏิทินการทํางานของจุดการผลิต (Shop 
Calendar) นั้นๆ เปนเกณฑ 
          (6)  ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning)  
              การวางแผนการผลิตจะทําการจัดวางตารางการผลิตรายวัน รายสัปดาห  
รายเดือน สําหรับองคกรที่มีโรงงานสําหรับผลิตสินคา โดยจะปฏิบัติตามกําลังการผลิตของโรงงาน
นั้นๆ รวมถึงการประมาณการณ การกําหนดลําดับการทํางานผลิตกอน -หลัง และการวางแผน
วัตถุดิบ เปนตน  
           (7)  ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control)  
                ระบบควบคุมการผลิตจะทําการจัดเตรียม การควบคุมการผลิต การติดตาม
สถานะของใบสั่งผลิตในโรงงานที่ทําการผลิต รวมถึงการสงมอบใบสั่งผลิต การวางแผน
ความสามารถในการผลิต การจัดสรรทรัพยากร การติดตามผลการผลิตและรายงานผลการผลิตการ
ตรวจสอบ ติดตามของเสียและการสิ้นเปลืองในการผลิต 
            (8)  ระบบตนทุนทางดานการผลิต (Production Cost)  
               ระบบตนทุนทางดานการผลิต จะทําการวิเคราะห คนหา ตนทุนตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการผลิต จนกระทั่งไดตนทุนรวมของผลิตภัณฑ โดยตนทุนรวมของผลิตภัณฑจะตองมีความ
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เกี่ยวพันถึง ตนทุนคาแรงงาน (Labor Cost) ตนทุนคาวัตถุดิบ (Material Cost) ตนทุนของโรงงาน
การผลิต (Manufacturing Cost) และคาใชจายประจําหรือคาโสหุย (Overhead Cost) โดยจัดเตรียม
วิธีการจัดการตนทุนที่มีความหลากหลาย เชน การคํานวณตนทุนแบบมาตรฐาน (Standard Cost) 
แบบตามคาใชจายจริง (Actual Cost) แบบตนทุนเฉลี่ย (Average Cost) เปนตน  
          (9)  ระบบการบริหารการผลิตแบบกลุมโครงการ (Project Management)  
               ระบบการบริหารการผลิตแบบกลุมโครงการจะทําการตรวจสอบตนทุนและ
ตารางการผลิตโดยพื้นฐานของโครงการแตละโครงการ โดยสวนใหญจะตองประกอบดวยระบบการ
ควบคุมโครงการ ระบบการวิเคราะหโครงการ ระบบควบคุมงบประมาณ โครงการ ระบบการรักษา
เวลา เพ่ือสนับสนุนใหการผลิตในโครงการนั้นมีประสิทธิผล และทํากําไรไดสูงสุด  
        (10)  ระบบการจัดการผลิตภัณฑใกลเคียง (Product / Item Configuration)  
               ระบบการจัดการผลิตภัณฑใกลเคียง (Product / Item Configuration) จะเปน
เครื่องมือชวยในการจัดรูปแบบของผลิตภัณฑไดงายขึ้น โดยจะยึดรูปแบบของผลิตภัณฑเดิมและ
ปรับเปลี่ยนบางสวนตามความตองการของลูกคา วิศวกร โดยจะทําการคํานวณตนทุนใหใหม บอก
ถึงความแตกตางของผลิตภัณฑเกาและผลิตภัณฑใหม โดยอางอิงถึงรายการวัตถุดิบ (Bill Of 
Materials) ขั้นตอนการผลิต (Routing) และฐานของราคาผลิตภัณฑเดิมเปรียบเทียบกับราคา
ผลิตภัณฑใหม  
               โดยในระบบนี้ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบผลิตภัณฑใหม ลด
ขั้นตอนการทํางานทางดานวิศวกรรมที่ตองใชแรงงานคน เพ่ิมความแมนยํา และลดการผิดพลาดใน
การคํานวณราคาผลิตภัณฑ การตั้งราคาผลิตภัณฑที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบในการขาย 
และทําใหวงจรการทํางานทางดานการขายกระชับขึ้น  
        (11)  ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management)  
               ระบบการจัดการคุณภาพ จะทําการรวบรวมเทคนิคในการปฏิบัติงานตางๆ  
ที่สามารถตอบสนองความตองการในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การสรางและการ
บริหารแผนการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Plan) การควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต 
(Defective Control) และการรวบรวมระเบียบการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Procedure) โดย
ระบบนี้ควรจะสนับสนุนขั้นตอนการทํางาน 
       3. โมดูลดานบัญชีการเงิน (Account/Financial Module)  
         โมดูลน้ีไดรวบรวมขั้นตอนการทํางานของระบบการทําบัญชีและการบริหารการเงิน
เขาไวดวยกันและเพื่อทําใหแนใจบัญชีการจายเงินตางๆ ถูกจายแลว และบัญชีการรับเงินไปอยาง
ถูกตองและตรงเวลา รวมถึงการบริหารองคกรในดานการบัญชี และการเงินในทุกๆ สวนดวย  
         (1) ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป (General Ledger)  
             บัญชีแยกประเภททั่วไปจะทําหนาที่จัดเก็บแผนผังบัญชี (Chart of Account)  
ไวเปนศูนยกลาง และงบดุลทางดานการเงินของทั้งองคกร โดยจะรองรับทุกสวนของขั้นตอนทางการ
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บัญชีของธุรกิจ ในโมดูลนี้รายการเปลี่ยนแปลง (Transactions) ทางการเงินและบัญชีจะถูกโอน 
(Posted) ประมวลผล สรุป และรายงาน โดยจะเก็บรักษาการตรวจสอบบัญชี (Audit Trail)  
ที่สมบูรณของรายการเปลี่ยนแปลง และทําใหหนวยงานแตละสวนสามารถที่จะดูขอมูลขาวสาร
การเงินของหนวยงานได ขณะที่บริษัทแมหรือองคกรหลัก สามารถตรวจสอบผลการดําเนินการ
ทั้งหมด และดูขอมูลขาวสารรวม (Consolidated) ไดเชนกัน  
                  (2) ระบบบญัชีเจาหนี้ (Accounts Payable)  
             ระบบบัญชีเจาหนี้จะทําหนาที่กําหนดตารางการจายตั๋วเงิน ซึ่งตองชําระใหผู
จําหนายและผูแทนจําหนาย และเก็บรายละเอียด ขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับการเปนหน้ี วันที่
ครบกําหนดจาย และสวนลดที่มีให โดยโมดูลนี้จะจัดเตรียมหนาที่การทํางานและเชื่อมโยงเขากับ
ระบบงานอื่นๆ เชน การบริการลูกคา การจัดซื้อ การควบคุมคลังสินคาและวัตถุดิบ และควบคุม
โรงงานผลิต  
        (3) ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets)  
            ระบบสินทรัพยถาวรจะทําการบริหารคาเสื่อมราคา (Depreciation) และตนทุนอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จับตองได เชน สิ่งกอสราง ทรัพยสมบัติ เครื่องมือ และอุปกรณ  
        (4) ระบบการทําบัญชตีนทุน (Cost Accounting)  
            ระบบการทําบัญชีตนทุนจะทําการวิเคราะหตนทุนขององคกรที่เกี่ยวของกับ
คาใชจายประจํา(โสหุย) ตนทุนผลิตภัณฑ และตนทุนการผลิตจากใบสั่งผลิตที่โรงงาน โดยจัดเตรียม
วิธีการจากการจัดการตนทุนที่มีความหลากหลายเชน การคํานวณตนทุนแบบมาตรฐาน (Standard) 
แบบตนทุนเฉลี่ย (Average) แบบเขากอนออกกอน (FIFO- First In First Out) แบบเขาทีหลังออก
กอน (LIFO- Last In First Out) แบบเปาหมาย (Target) และแบบสุดทายที่เปนหลักการใหมคือ
แบบการคํานวณตนทุนจากฐานกิจกรรม (ABC- Activity Based Costing)  
        (5) ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management)  
            ระบบการบริหารเงินสดไดรวมถึงความสามารถของระบบที่จะบันทึกคาใชจายเงิน
สดหรือเงินฝาก การบันทึกการชําระเงินสดและการรับ รายงานการวางแผนเงินสด (Cash Project 
Report) การคํานวณความคาดหวังของเงินสดที่จะใชและแหลงที่มา เงินสดในปจจุบันที่พรอมใช
ประโยชนได (Expected Cash Users/Sources) และอ่ืนๆ รวมถึงการตรวจดูและวิเคราะหการถือ
ครองเงินสด (Analyzes Cash Holdings) การทําความตกลงทางดานการเงิน (Financial Deals) 
และความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk) 
        (6) ระบบการบริหารงบประมาณ (Budgeting)  
            ระบบการบริหารงบประมาณไดรวมถึงการควบคุมงบประมาณหลักขององคกร 
(Budgetary Controls) การทําบัญชีงบประมาณ (Budget Accounting) การพัฒนางบประมาณ 
(Budget Development) และการจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation) โดยระบบควรจะ
จัดเตรียมเครื่องมือใหเพียงพอที่จะทําใหที่จะทําใหสามารถพัฒนารายละเอียดของงบประมาณ และ
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การวิเคราะห โดยสวนที่เพ่ิมเติมควรจะสามารถเขาไปรวมกันไดกับระบบการบริหารโครงการได
อยางสมบูรณเสมือนระบบเดิม หรือไมก็ควรจะเชื่อมตอกันได  
        (7) ระบบบัญชลีูกหนี ้(Accounts Receivable)  
            ระบบบัญชีเจาหนี้จะทําการติดตามกําหนดการจายเงินจากลูกคาที่จะตองทําการ
จายใหองคกร โดยบรรจุเครื่องมือที่จะทําการควบคุม และเรงการรับเงินจากรายการที่บันทึกไวของ
ใบสั่งขาย (Sales Order) เพ่ือโอนไปเปนการรับชําระหนี้  
        (8) รายงานการเงิน (Financial Reporting)  
            รายงานการเงินทําใหสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพขององคกรไดแมนยําขึ้นโดย
อาศัยขอมูลจากรายงานเหลานั้น โดยรายงานเหลานี้จะอนุญาตใหองคกรยอยทราบรายละเอียด
ทางดานการเงิน (Financial Information) ขณะเดียวกัน องคกรใหญที่ถือหุนในองคกรยอย 
(Subsidiaries) จะสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการขององคกรสาขาทั้งหมดและดูขอมูลขาวสาร
รวม (Consolidate) ไดเชนกัน โดยระบบควรจะมีเครื่องมือใหผูใชสามารถสรางรายงานเพิ่มขึ้นเองได 
และจัดเตรียมความลึกที่เพียงพอของขอมูล (Depth of Data) และการเขาถึงขอมูลการเงินที่จะ
สามารถสรุปไดจากขอมูลทั้งหมด 
        (9) การทําบัญชีโครงการ (Project Accounting)  
            ระบบบัญชีโครงการจะทําหนาที่ตรวจดูตนทุนและตารางการทํางานของแตละ
โครงการในระดับพ้ืนฐาน โดยจะถูกรวมโมดูลยอยๆ ไวในนั้นเสมอ เชน ระบบควบคุมโครงการ 
(Project Control) การวิเคราะหโครงการ (Project Analyzer) งบประมาณโครงการ (Project 
Budgeting) การรักษาเวลาโครงการ (Project Timekeeping) บัญชีรายการสั่งซ้ือของโครงการ 
(Project Billings) การบริหารสัญญา (Contract Management) และระบบการเชื่อมตอวงจรการ
ทํางาน (Workflow Communicator) 
 
     4. โมดูลดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Module)  
       โมดูลทรัพยากรบุคคลจะประกอบดวย โปรแกรมทั้งหมดที่จําเปนสําหรับงาน
บริหารงานบุคคล สําหรับผูบริหารและพนักงานทกๆคน เชน การบริหารงานบุคคล (Personnel 
Management) การจัดการคุณประโยชน (Benefit Management) ระบบการบริหารเวลาการทํางาน 
(Attendance System) การจัดการคาจางหรือเบี้ยเลี้ยง (Payroll Management) การประเมินผลงาน 
(Evaluation System) โดยทั้งน้ีและทั้งน้ัน โมดูลทรัพยากรบุคคลจะเปนโมดูลที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จ/ความลมเหลว ของระบบ ERP นอยที่สุด และโดยเฉพาะในประเทศไทย โมดูล
ทรัพยากรบุคคลในระบบ ERP จะไมนิยมถูกเลือกใช อันเนื่องมาจากความไมเหมาะสมของ
สิ่งแวดลอม ทั้งในดาน ภาษี วิธีการทํางานที่แตกตางกัน เง่ือนไขของรายได ผลประโยชน เปนตน 
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        (1) ระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management)  
            ระบบการบริหารงานบุคคล จะรวมระบบงานตางๆ ที่รองรับการทางานดาน
บริหารงานบุคคลไวดวยกันเชน การคัดสรรบุคคลากร ฐานขอมูลสวนบุคคล การสืบคนขอมูลสวน
บุคคลในอดีต โครงสรางองคกร การบริหารการฝกอบรม/การพัฒนาอาชีพ การจัดการการใชรางวัล 
การจัดการโครงสรางตําแหนงและคาจาง การบริหารวันหยุด และวันลาตางๆ  
            ทั้งน้ีควรรวมถึงการจัดการคาตอบแทน การจัดการงบประมาณและตนทุน  
การจัดการคาใชจาย รายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาครัฐ การสืบคนประวัติการลงโทษทางวินัย  
การบันทึกขอมูลอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการสูญเสียเวลาการทํางานของพนักงาน และรายงาน
ตางๆที่เกี่ยวกับขอมูลพนักงานและประวัติในอดีต 
       (2) ระบบการบริหารเวลาการทํางาน (Attendance Management)  
           ระบบการบริหารเวลาการทํางาน จะทําหนาที่เก็บขอมูลทางดานเวลาการทํางาน
ของพนักงาน เวลาเขาทํางานและเวลาเลิกงาน คํานวณชั่วโมงการทํางานลวงเวลา คํานวณคาเบี้ย
เลี้ยงตางๆ คํานวณเงินหัก โดยระบบจะตองเชื่อมตอกับระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคล ฐานรายไดตางๆ ในการคํานวณเบี้ยเลี้ยง ตรวจสอบการลาตางๆ และระบบจะตอง
ทําการเชื่อมตอกับระบบการบริหารเงินเดือนหรือการจายคาจาง เพ่ือรวบรวมรายไดของพนักงานแต
ละคน ในงวดคาจางตอไป  
           โดยปกติระบบนี้อาจจะไมมีในระบบ ERP บางราย หรือเง่ือนไขอาจไมตรงกับ
ลักษณะการทํางาน ขององคกรนั้นๆ โดยเฉพาะ ERP ที่มาจากทางดานยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้น อาจนําระบบการบริหารเวลาการทํางานจากภายนอก มาเชื่อมตอ อาจจะมีประสิทธิภาพดีกวา 
      (3) ระบบการบริหารเงินเดือน (Payroll Management)  
          ระบบการบริหารเงินเดือน จะทําหนาที่จัดการทางดานการเงิน โดยการเตรียมการ
คํานวณ เงินเดือน คาจาง โบนัส เบี้ยเลี้ยงและคาหักตางๆ ในแตละงวดการจายคาจาง/เงินเดือน 
โดยระบบการบริหารเงินเดือนจะตองรองรับการคํานวณและหักภาษี การเตรียมเช็คเพื่อสั่งจาย 
รวมถึงการเก็บขอมูลเพ่ือรองรับการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง  
     (4) ระบบการประเมินผล (Evaluation)  
         ระบบการประเมินผล จะทําหนาที่รวบรวมประวัติการทํางานของพนักงานแตละคนใน
การขาดงาน ลา สายและจัดเตรียมการเก็บขอมูล/ประมวลผล การประเมินผลงานจากหัวหนางาน 
เพ่ือคํานวณรวมกับสูตรการขึ้นเงินเดือน อัตราการจายเงินโบนัส หรือเงินปนผล ในแตละงวดการ
ประเมิน 
    2.1.5 ซอฟทแวรสําหรับระบบERP 
                   ตัวแทนขายซอฟทแวรERPที่มีชื่อเสียงในตลาด (Predominant Venders) มีตัวแทน
ขายซอฟทแวรERP ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมในตลาดอยูหลายบริษัท ซึ่งบริษัทเหลานี้ได
พัฒนาตัวเองมาอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน สวนในประเทศไทยจะนิยมใชของ SAP และORADE
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สูงมากที่สุดตามลําดับ สําหรับโครงการใหญๆก็เร่ิมมีการใชของ J.D. Edwards มากขึ้น แตที่เร่ิมมี
บทบาทมากขึ้น คือ มีผูผลิตซอฟทแวรERP ในประเทศที่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง โดยการรวมตัว
ของนักวิชาการตางๆ โดยอาจจะใชตนแบบมาจากซอฟทแวรที่มีชื่อเสียงอยูแลว ซึ่งซอฟทแวร
เหลานี้จะมีราคาถูก แตก็จะมีปญหากับการใชงานเนื่องจากมักจะไมครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ
ทั้งหมดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามซอฟทแวรเหลานี้ก็ยังชวยใหการพัฒนาการใชระบบERP ใน
ประเทศเติบโตอยางตอเน่ือง ตัวอยางซอฟทแวรที่มีชื่อเสียงคือ 
                     1. SAP 
                     2. Oracle 
                    3. J.D. Edwards 
                    4. People soft 
                    โปรแกรม ERP เปนซอฟตแวรประยุกตหลากหลายโมดูลในการจัดการระบบ
สารสนเทศที่สามารถบูรณาการรวมหนาที่หลักตางๆภายในองคกรและระหวางองคกรเขาดวยกัน
เปนระบบที่สัมพันธกันและเชื่อมโยงกันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว และ
บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหรับรูสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะของกิจกรรมตางๆทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวไดอยางทันทวงทีโดยมุงประโยชนในเชิงบูรณาการและความสามารถในการ
ตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันโปรแกรม ERP จึงเปนโปรแกรมประยุกตทางการคาที่ใชเปน
เครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานขององคกร ระบบ 
ERP มีผลตอการปฏิรูปองคกร คือ เพ่ิมประสิทธิภาพและความเหมาะสมใหกับกระบวนการทาง
ธุรกิจทําใหการบริหารรวดเร็วไวตอเหตุการณลดคาใชจาย นอกจากนี้ยังมีผลตอการปฏิรูปการ
บริหารธุรกิจ คือ มีความสามารถในการรับรูสภาพการณโดยรวมของการบริหารไดแบบทันทวงทีมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหองคกรโดยรวมมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการ
ตัดสินใจไดรวดเร็วทันตอเหตุการณและยังมีผลตอการปฎิรูปวัฒนธรรมและวิถีขององคกร คือการ
เปนตัวเองและความกระตือรือรนของพนักงานการใชความสามารถของพนักงานใหเกิดผลการใช
ความคิดสรางสรรคในฐานะขององคกรใหเกิดผลรวมถึงองคกรรัฐวิสาหกิจที่จําเปนตองปรับปรุง
ระบบสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางานยิ่งขึ้นทั้งมีความ
ยืดหยุนและพรอมรับความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายสนับสนุนดวยระบบขอมูลที่พรอมใชใน
การตัดสินใจและมีความพรอมเขาสูการแขงขันในตลาด(พราเมร ศรีปาลวิทย. 2549: 29-32) 
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ตาราง 2 สรุปถึงระบบ ERP ที่ถูกเลือกใชโดยผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งซอฟตแวร SAP เปน  
     ซอฟตแวรที่มีผูเลือกใชจํานวนมากที่สุดและมีสวนแบงการตลาดสูงที่สุด โดยผูตอบ  
     แบบสอบถามสวนใหญจะมาจากบริษัทขนาดกลาง สําหรับซอฟตแวร Syteline ยังเปน 
     ซอฟตแวรที่มีผูเลือกใชนอยเม่ือเทียบกับ SAP และ Oracle ตามลําดับ 
 

ERP ซอฟตแวร ความถี ่ % สวนแบงตลาด(%) การเติบโต(%) 
SAP 6 16.7 30 10 

J.D. Edwards 4 11.1 5 2 
SSA/BPCS 5 13.9 3 - 

Oracle 3 8.3 15 14 
Visibility 2 5.6 - - 

QAD 1 2.8 2 - 
E2 Systems 1 2.8 2 - 

MAPICS 1 2.8 2 - 
PeopleSoft 1 2.8 9 - 
Computer 
Associate 

1 2.8 - - 

Marcam 
Protean 

1 2.8 - - 

CA-Data3 1 2.8 - - 
Infinium 1 2.8 - - 
LPCS 1 2.8 - - 

ERP ซอฟตแวร ความถี ่ % สวนแบงตลาด(%) การเติบโต(%) 
Syteline 1 2.8 - - 

Vantage by 
Epicor 

1 2.8 - - 

Other 5 13.9 - - 
Total 36 100.0 - - 

ที่มา : Ike C. Ehie, and Mogens Madsen. (2005). Identifying critical issues in enterprise        
              resource planning (ERP) implementation. Computers in Industry, 56: 545-557 
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2.2 ระบบ Syteline7(infor. 2009: Online) 
             Syteline7 เปนระบบ ERP ( Enterprise  Resource  Planning ) แบบหนึ่ง โดยบริษัท 
Infor เปนเจาของ โดยจะเนนเรื่องการผลิต ประกอบไปดวย 
              * การบริการลูกคาและจัดการสินคาที่สั่ง         
              * การวางแผนระดับกาวหนาและการวางกาํหนดการ 
              * การควบคุมการผลิต 
              * การจัดการวัตถุดิบและสินคาคงคลัง 
              * การจัดการดานการเงิน 
              * การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและระบบอัตโนมัต ิ
 

2.3 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     การเก็บรวบรวมขอมูลจะใชเครื่องมือหรือแบบฟอรม ซึ่งเครื่องมือหรือแบบฟอรม 
หมายถึงสิ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับเครื่องมือจะมีลักษณะอยางไรจะขึ้นอยู
กับวาลักษณะของขอมูลและลักษณะของงานวิจัยวาเปนแบบใด รวมถึงวิธีการที่จะเก็บขอมูลดวยวา
จะเก็บโดยวิธีใด เชน จะสํารวจและ สังเกตการณ หรือทดลอง เพราะแบบของการวิจัยตางกัน 
ลักษณะของขอมูลก็จะตางไป เม่ือขอมูลมีลักษณะตางกันเครื่องมือก็จะตางกันไปตามลักษณะของ
ขอมูล และในแตละขอมูลก็ยังสามารถสรางเครื่องมือในการเก็บไดหลายชนิดและในแตละชนิดก็จะมี
ขอดีขอเสียแตกตางกันไป ดังน้ันผูวิจัยจะตองเลือกสรางเครื่องมือใหเหมาะสมกับขอมูลที่จะเลือก
เก็บงานวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจะตองออกแบบขึ้นมาเพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง เที่ยงตรง มีความเชื่อถือได สามารถที่จะจําแนกความแตกตางได(ศิวฤทธ พงศกร
รังศิลป. 2547: 26)  
 

2.4 การคํานวณหาจํานวนรอบในการจับเวลา 
              เหตุที่ตองหาจํานวนรอบที่เหมาะสม เพราะการจับเวลายอมมีการคลาดเคลื่อนและอาจมี
งานยอยแปลกปลอมเขามาเกี่ยวของดวย ดังน้ันการจับเวลาเพียงรอบเดียวหรือ 2-3 รอบ ยอมไมใช
คาที่แนนอนที่จะใชเวลามาตรฐานได การจับเวลานานพอสมควร นอกจากจะใหคาที่แนนอนแลวยัง
ทําใหเรารูถึงความคลาดเคลื่อน (Variance) ของการจับเวลาดวย 
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     ดังนั้น คา standard error ของ mean ของแตละงานยอย ยอมเทากับ 
 

σ2    
x =  σ’2 + σ’2 ……… σ’2 

                             N’2 
 
 = N’ σ’2 
                      N’2 
σ  x  =  σ’                           -------(1) 
                  √ N’ 
 

 โดยที่ σ x = standard deviation of distribution of means 
       σ’   = standard deviation of universe of each element 
        N’   = actual number of observation of the element 
แตคา standard deviation (σ) ก็คือคา root-mean-square deviation ของคาที่อานได จาก

คาเฉลี่ยของมันน่ันคือ 
σ =  √ ∑(x – x )2                   -------(2) 
                       N 

               แต x =   ∑ x 
          N 
 แทนคา x  ในสูตร (2) จะได  

σ =  √ ∑ x2 –(∑ x) 2 
           N            N 

σ =  1 √ N∑ x2 –(∑ x) 2 
    N 

ถา      σ  = σ’ 
แทนคา σ ในสูตร (1) จะได 

σ  x  = 1 √ N∑ x2 –(∑ x) 2                -------(3) 
    N 

                  √ N’ 
 

           ที่มา : รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม; และ เน้ือโสม ติงสัญชลี. 2528: 111-113 
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     ในการจับเวลาของงานชิ้นหนึ่งๆ ผูทําการจับเวลาจะตองตัดสินใจวาจะใหขอมูลที่ไดคา
ความคลาดเคลื่อนเทาใด โดยปกติแลวในเรื่องของการศึกษาเวลา เรามักจะตั้งคาความคลาดเคลื่อน
ไว ±5% โดยมีระดับความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 95% นั่นคือเรามีโอกาสอยางนอย 95 จาก 100  
ที่คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน ±5% จากคาที่เปนจริง 
 

2.5 การทดสอบสมมตฐิาน 
            สมมติฐาน คือ ขอสมมติหรือขอความที่เกี่ยวของกับประชากรชุดเดียวหรือมากกวา ซึ่ง
อาจเปนจริงหรือไมก็ได เราไมสามารถทราบไดวาสมมติฐานนั้นเปนจริงหรือไม นอกเสียจากวาจะได
ตรวจสอบประชากรอยางทั่วถึง ซึ่งไมอาจกระทําไดในทุกสถานการณ ฉะน้ันจึงใชวิธีสุมตัวอยางจาก
ประชากรที่สนใจ และใชขอมูลจากตัวอยางนี้ตัดสินวา สมมติฐานนั้นจะจริงหรือไม ถาหลักฐานที่ได
จากตัวอยางไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ก็จะทําใหสรุปไดวาไมยอมรับสมมติฐานนั้น และถา
หลักฐานที่ไดจากตัวอยางสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไวก็จะทําใหสรุปไดวายอมรับสมมติฐาน เรา
จะตองเขาใจวาการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวก็เพราะผลลัพธที่ไดไมเปนหลักฐานที่เพียงพอในการจะ
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีมิไดหมายความวาสมมติฐานนั้นจะเปนจริง  

   การปฏิเสธสมมติฐานคือ การสรุปวาสมมติฐานนั้นผดิ สวนการยอมรับสมมติฐานหมายถึง
เราไมมีหลักฐานพอที่จะเชือ่เปนอยางอ่ืน 

   ในการทดสอบสมมติฐาน จะตองตั้งขอสมมติฐานไว 2 ขอคือ  
     1. H0 หรือขอสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ไดแกขอสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเกี่ยวกับ

พารามิเตอรที่ทราบคาแนนอน และเปนสมมติฐานที่แสดงวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
 เม่ือตัดสินใจเลือกสมมติฐานนี้ 

     2. H1 หรือขอสมมติฐานทางเลือก (Alternative Hypothesis) เปนสมมติฐานที่แสดงถึง
สิ่งที่ตองการทดสอบ  
    สําหรับขอสมมติฐานทางเลือก สามารถทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง (Two-Sided 
Alternative Hypothesis) หรือทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (One-Sided Alternative 
Hypothesis) ดังนี้ 
    สมมติฐานแบบสองทาง  
     H0  : μ  = μ0 

     H1  :  μ ≠ μ0  
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  ภาพประกอบ 2 การทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง    
                   ที่มา : ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป. 2547: 113 

   สมมติฐานแบบทางเดียว  
     H0  : μ  = μ0 

     H1  :  μ > μ0  

                  
  ภาพประกอบ 3 การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว    
                    ที่มา : ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป. 2547: 112 
 สมมติฐานแบบทางเดียว  
     H0  : μ  = μ0 

     H1  :  μ < μ0 

                         
  ภาพประกอบ 4 การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว    
                    ที่มา : ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป. 2547: 112 
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 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานของพารามิเตอร  
1. กําหนดสมมติฐานหลัก นั่นคือ H0 : θ = θ0 
2. กําหนดสมมติฐานทางเลอืก H1 นั่นคือ H1 : θ ≠ θ0 หรือ H1 : θ < θ0                  

หรือ H1 : θ > θ0 
3. เลือกคาระดับนัยสําคัญ α  
4. กําหนดบริเวณวิกฤตติามระดับนัยสําคัญα ที่กําหนด 
5. สุมตัวอยางขนาด n และคํานวณคาสถิต ิ 
6. นําคาสถิตทิี่ไดจากการคํานวณตามขอ 5 เปรียบเทียบกับบรเิวณวกิฤตติามขอ 4 แลว

สรุปผล 
 ดังนี้ --- ถาอยูในบริเวณวกิฤต ิจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
   --- ถาอยูนอกบริเวณวิกฤต ิจะยอมรับสมมติฐานหลัก H1 

         (ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป. 2547: 112)  
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
               ทวัยพร ชาเจียมเจน (2550) ไดทําการศึกษาโดยใชตัวแบบทางคณิตศาสตรในการวาง
แผนการผลิตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและใหสอดคลองกับเง่ือนไขในการวางแผนการผลิตทั้ง
ทางดานปริมาณขอจํากัดดานความสามารถในการผลิตและดานการจํากัดดานการคงคลังโดยสราง
โปรแกรมทางคณิตศาสตร (Mathematic Model) ทางดานโปรแกรมเชิงเสน วิธีการโดยนําขอมูล
ทางดานทางดานการพยากรณ ขอมูลทางดานการผลิตและขอมูลทางการคงคลังสินคาเพื่อวาง
แผนการผลิตลวงหนา 3 เดือน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการคํานวณ ผลลัพธที่ไดคือ 
เพ่ิมกําไรใหกับองคกร เปนสัดสวน 68.68% 

     ปรีชา สายเชื้อ (2549) ไดทําการศึกษาการวางแผนทรัพยากรขององคกรการศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานสรางเม็กโดยนําระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร(Enterprise 
Resource Planning: ERP) มาพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกรการศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนบานสรางเม็กดวยวิธีแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม โมดูลที่มีอยูในโปรแกรม Microsoft Axapta  
ใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ดาน คือ (1) ดานการบริหารงาน
วิชาการ (2) ดานการบริหารงานงบประมาณ (3) ดานการบริหารงานบุคคล (4) ดานการบริหารงาน
ทั่วไปในสวนของการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มในดานงานบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรในสถานศึกษา โดยใชหลักการออนโทโลจีเชิงสถิติ มากําหนดขอบเขต
การใหคะแนนในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอางอิงจากเกณฑการพิจารณาขั้นเงินเดือน
ตามกฎของ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และหลักเกณฑของผูบริหารสถานศึกษา
นั้นๆ ซึ่งระบบผูเชี่ยวชาญจะถูกนํามาชวยตัดสินใจและแกปญหาความไมเที่ยงธรรมดวยเทคนิคกฎ
พ้ืนฐานและหลักความสัมพันธตอเนื่อง ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลจะแสดงอยูในรูปแบบทาง
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สถิติ โดยใชวิธีการคํานวณคาความดีทางสถิติของบุคลากรในสถานศึกษาผลการวิจัยพบวาระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถดําเนินการจัดการสารสนเทศในสถานศึกษาโดยใชโมดูล General Ledger(GL) , 
Account Payable (AP) , Account Receivable(AR) , Human Resource(HR) , Bank สอดคลอง
ตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
ระบบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนในสวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาระบบสามารถ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกับบุคลากรไดอยางถูกตอง รวดเร็วมีความเปนธรรมมากขึ้น ผล
การประเมินความพึงพอใจจากการใชโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรขององคกรการศึกษา 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานสรางเม็ก มีความพอใจ อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
     ศิริรัตน สัจจะมโน (2549) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP ที่มีผลตอการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 153 คน โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบอยางงายและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ พบวา ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคมี
ความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP โดยรวมและเปน
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความถูกตองแมนยํา คือ ระบบ ERP มีความนาเชื่อถือ
มากกวาการบันทึกขอมูลดวยระบบเดิม  ดานการประหยัดคาใชจาย คือ ระบบ ERP เปนระบบที่ใช
ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บขอมูลแทนการจัดเก็บรายงานเปนกระดาษ ทําใหลดปริมาณ
เอกสารและสถานที่จัดเก็บของหนวยงาน ดานความโปรงใส คือ ระบบ ERP สามารถสอบทานถึงผู
บันทึกขอมูลไดวามีการบันทึกและแกไขขอมูลโดยผูใชระบบหรือไม และดานความรวดเร็วเปน
ปจจุบันและทันตอการตัดสินใจ คือ ระบบ ERP เปนระบบออนไลนเรียลไทมมีการปรับยอดขอมูล
และประมวลทันทีเม่ือมีการบันทึกขอมูลเขาระบบทําใหขอมูลเปนปจจุบัน และความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีความ
คิดเห็นดวยอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการภายใน เชน สํานักงานการไฟฟามุงบริการเปน
เลิศและตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานและตระหนักวาลูกคาคือคนสําคัญ และอยูในระดับปานกลาง 
ไดแก ดานลูกคา เชน สํานักงานการไฟฟามีการพัฒนาคุณภาพการบริการแกลูกคาใหมีความสะดวก
รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ดานการเรียนรูและการพัฒนา เชน สํานักงานการไฟฟามีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เชน การฝกอบรมพนักงาน และดานการเงิน เชน สํานักงานการ
ไฟฟามีผลการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นหลังจากนําระบบ ERP มาใช โดยสรุป ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP มีผลกระทบทางบวกตอผลการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ดังน้ัน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงควรนําขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการพัฒนาบุคลากร
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและกําหนดกลยุทธการบริหารเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

   พฤฒิ สุวรรณโกสุม (2548) ไดทําการศึกษาเพื่อสรางระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการ
ผลิตอัตโนมัติใหกับโรงงานตัวอยางโดยใชโปแกรมประยุกตไมโครซอฟทแอคเซส จาการวิจัยพบวา
เม่ือนําระบบมาใชงาน โรงงานตัวอยางสามารถวางแผนการผลิตไดเร็วกวาเดิมซ่ึงใชเวลาทั้งสิ้นกวา 
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14 ชั่วโมง ลดลงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกวาเดิม 71.43% การสงสินคาไมตรงเวลาลดลงกวาเดิม
ของปริมาณงานใน 1 เดือน 

      J. Stefanou and Andreas Revanoglou (2006) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจําแนก
แนวคิดของหลักการรวมเอา ERP ในองคกรที่เกี่ยวกับงานดานสุขภาพและตัวอยางในโลกจริงโดยใช 
SAP R/3 โดยใชการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล โดยผูวิจัยแนะนําวาการนํา software ที่มี
ไปใชในขั้นตอนการสั่งซ้ือถูกมองวามีผลกระทบกับผูที่มีสวนไดสวนเสียในสภาพที่ซับซอนของ 
software ERP โดยประเด็นที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแลงในองคกรคือการรวม SAP มาใชรวมกับ 
SCM และถูกนํามาเปนกรณีศึกษาและถือวาประสบความสําเร็จในการนํา SAP R/3 ไปใช 

      Frederic Adam and David Sammon (2007) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
องคกรที่นําระบบ ERP ไปใชแลวประสบความสําเร็จโดยผูวิจัยศึกษาหนวยงานของชาวไอริชที่ไดรับ
การสนับสนุนจากองคกรระหวางชาติของ UK และไดวิเคราะหถึงสิ่งที่นาสนใจบางประการที่ลึกลงไป
วาบริษัทมีการประเมินความสําเร็จอยางไรของการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนในงานตางๆที่มีการเริ่มตน
ใช ERP และผูวิจัยเสนอวางานวิจัยนี้ควรนําไปใชขยายผลกับอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนอื่นๆ เชน 
อุตสาหกรรมที่มีความเขมงวดนอยกวานี้หรือองคกรที่มีขนาดเล็กกวานี้ซึ่งจะเปนประโยชนมากกับ
ผูจัดการโครงการ ERP ที่เพ่ิงเริ่มตนโครงการ 

      จากงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาไดมีการนําเทคโนโลยีดานสารสนเทศคือ โปรแกรม
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  ที่เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต   
การจัดการดานสินคาคงคลัง  ซึ่งสามารถเพิ่มกําไรใหกับองคกรหรือลดเวลาในการทํางาน         

 
 
 
 

 
  



              

 บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย  

 
    ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาการนําระบบ ERP (Syteline7) มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารทรัพยากรขององคกร บริษัทกรณีศึกษา โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน  
ดังตอไปน้ี 

     3.1 วธิีการวิจัย 
     3.2 การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

      3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย   
      3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      3.5 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 วิธีการวิจัย 
  3.1.1 ศึกษาปญหาและภาพรวมของการวางแผนการผลิตปจจุบันของบริษัทกรณศีกึษา 
         ศึกษาปญหาและภาพรวมของการวางแผนการผลิตปจจุบันของบริษัทกรณศีกึษา   

ซึ่งแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 
         (1)  ศึกษาปญหาและภาพรวมของการวางแผนการผลิตปจจุบันของสินคาในประเทศ

ของบริษัทกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้   
 

ตาราง 3 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศแบบเดิม  
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
1 รวบรวมขอมูลที่ตองการ

ใชในการตรวจสอบสินคา
ที่ตองสั่งซื้อ 

1.1 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Item 
1.2 เปดโปรแกรม Excel ไฟล แผนสั่งสินคารายป 
1.3 Copy ขอมูลสินคาคงเหลือจาก Syteline7/Item 

ไปวางที่ Excel/แผนสั่งสินคารายป 
1.4 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Lots 
1.5 Copy  ขอมูลสินคาคงคลังตามอายุจาก Syteline7/Lots 

ไปวางที่ Excel/แผนสั่งสินคารายป 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  1.6 เปดโปรแกรม Excel ไฟล Consensus Delivery

ประจําเดือน 
1.7 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Purchase order Line 
1.8 Copy  ขอมูลใบสั่งซื้อที่สงมอบแลวจาก Syteline7  

หนา Purchase order Line 
1.9 ตรวจสอบความถูกตองตามขอที่ 1.6 กับขอที่ 1.8 
1.10 สั่งพิมพรายการใบสั่งซื้อที่สงมอบแลวทั้งหมด 

2 บันทึกขอมูลที่ตองใชใน
การตรวจสอบสินคา 

2.1 นําขอมูลตามขอ 1.3 พิมพเขาชองคงเหลอืและใสวันที่ 
Updateในชอง Stock  ณ วันที่ ในไฟลแผนสั่งสินคารายป 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพ 
2.3 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.2 
2.4 นําขอมูลตามขอ 1.5 พิมพเขาชอง สินคาอายุต่ํากวา 1 ป 

ในไฟล แผนสัง่สินคารายป 
2.5 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตามขอ 

2.4 
2.6 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.5 
2.7 นําขอมูลตามขอ 1.8 พิมพเขาชอง รับ ในไฟล  

แผนสั่งสินคารายป 
2.8 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตามขอ 

2.7 
2.9 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.8 

3 ตรวจสอบสินคาแตละ
รายการตองสั่งซื้อเม่ือไร
,เทาไร,เขาคลงัวันไหน 

3.1 ตรวจสอบสินคาแตละรายการของทั้งปวาพอขายถึงเดือน
ไหน/ตองออก PR Due &QTY ในไฟลแผนสั่งสินคารายป 

 
 
 
 
 
 



 29 

ตาราง 3 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
4 
 

ตรวจสอบสินคาที่ครบ
กําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือน 

 
 

4.1 พิมพ Batch No. ถัดไปของรายการสินคาที่ครบกําหนด
ตองสั่งซื้อประจําเดือนเขาชอง Batch No. ในไฟล 
Delivery Plan 

4.2 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตามขอ 
4.1 

4.3 พิมพ Due โดยนําขอมูลตามขอ 3.1 ที่ครบกําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือนพิมพเขาชอง  Delivery Plan ในไฟล  
Delivery Plan 

4.4 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตามขอ 
4.3 

4.5 พิมพจํานวน Batch ในแตละรายการที่ครบกําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือนโดยนําขอมูลตามขอ 3.1 พิมพเขาชอง Total 
Batch ในไฟล  Delivery Plan 

4.6 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตามขอ 
4.5 

 
         (2) ศึกษาปญหาและภาพรวมของการวางแผนการผลิตปจจุบันของสินคา

ตางประเทศของบริษัทกรณศีึกษา โดยมีขัน้ตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้    
 
ตาราง 4 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินคาตางประเทศแบบเดิม 

  

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
    
1 

รวบรวมขอมูลที่ตองการ
ใชในการตรวจสอบสินคา
ที่ตองสั่งซื้อ 

1.1 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Item 
1.2 เปดโปรแกรม Excel ไฟล DailySaleLotReport 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  1.3 Copy ขอมูลสินคาคงเหลือ จากsyteline7/Item 

ไปวางที่ Excel/DailySaleLotReport 
1.4 เปดโปรแกรมSyteline7 หนา Item lot location 
1.5 Copy  ขอมูลสินคายืม(BR) จาก

Syteline7/Itemlotlocationไปวางที่ Excel/ 
DailySaleLotReport 

1.6 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Lots 
1.7 Copy ขอมูลสนิคาคงคลังตามอายุจาก Syteline7/Lots ไป

วางที่ Excel/ DailySaleLotReport 
1.8 เปดโปรแกรม Excel ไฟลแผนสงมอบสินคา 
1.9 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Purchase order Line 
1.10 Copy ขอมูลใบสั่งซื้อรอสงมอบ จาก Syteline7  

หนา Purchase order Line 
1.11 ตรวจสอบความถูกตองตามขอที่1.8 กับขอที่ 1.10 
 1.12 สั่งพิมพรายการใบสั่งซื้อรอสงมอบทั้งหมด 

 2 
 
 

บันทึกขอมูลที่ตองใชใน
การตรวจสอบสินคา 
 
 

2.1 นําขอมูลตามขอ1.3 พิมพเขาชองStockBalanceและใส
วันที่ Update ในชอง Stockณ วันที่ ในไฟล 
DailySaleLotReport 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพ 
2.3 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.2 
2.4 นําขอมูลตามขอ 1.5 พิมพเขาชอง ใบยืม(BR) ในไฟล 

DailySaleLotReport 
2.5 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตาม 

ขอ 2.4 
2.6 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.5 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  2.7 นําขอมูลตามขอ1.7 พิมพเขาชองสินคาหมดอายุ,อายุ1-6

เดือน,อายุ7-9เดือน,อายุ10-12เดือน,อายุ12-15เดือน
,อายุ16-18เดือน,อายุ>18เดือน ในไฟล 
DailySaleLotReport 

2.8 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตาม 
ขอ 2.7 

2.9 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.8 
2.10 นําขอมูลตามขอ1.12 พิมพเขาชองPO Pending และ 

QTY PO Pending ในไฟล DailySaleLotReport 
2.11 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่พิมพตาม 

ขอ 2.10 
2.12 Save ขอมูลทีพิ่มพจากขอ 2.11 

3 ตรวจสอบสินคาแตละ
รายการตองสั่งซื้อเม่ือไร 
,เทาไร,เขาคลงัวันไหน 

3.1 ตรวจสอบสินคาแตละรายการพอขายถึงเดือนไหน/ตอง
ออก PR Due & QTY(ชองสั่งเพ่ิม),PR Date 
(ชองออกPR วันที่) 

4 ตรวจสอบสินคาที่ครบ
กําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือน 

4.1 พิมพรายการสินคาที่ครบกาํหนดตองสั่งซื้อ 
 

4.2 เขียนจํานวนสินคาคงเหลือของสินคาแตละรายการ แยก
เปนอายุ<6เดือน,อายุ7-12เดือน,อายุ>12เดือน ลงใน ชอง
สต็อก 

4.3 เขียนวันหมดอายุของสินคาแตละรายการ ลงในชอง
หมดอายุวันที่ 

4.4 นําสินคาที่อายุมากกวา 12 เดือนมาหารดวยยอดเตรียม
สินคา เพ่ือหาวาพอขายไดกี่เดือน 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  4.5 เขียนเดือนที่สนิคาอายุมากกวา 12 เดือนพอขายตามขอ 

4.4 ลงในชอง สต็อกขายเดอืน 
4.6  นํา QTY PO Pending มาหารดวยยอดเตรียมสินคา เพ่ือ

หาวาพอขายไดกี่เดือน 
4.7 เขียนเดือนที่สนิคารอสงมอบพอขายตามขอ4.6 โดยนับ

เดือนที่พอขายตอจากขอ 4.5 ลงในชอง PO ไวขายเดือน 
4.8 นํา QTY ที่สั่งเพ่ิม มาหารดวยยอดเตรียมสินคา เพ่ือหา

วาพอขายไดกี่เดือน 
4.9 เขียนเดือนที่สนิคาสั่งเพ่ิมพอขายตามขอ4.8 โดยนับเดือน

ที่พอขายตอจากขอ 4.7 ลงในชอง PR ไวขายเดือน 
4.10 ตรวจสอบกําหนดสงมอบในชองสั่งเพ่ิมตองกอนเดือนที่

ระบุในชอง PR ไวขายเดือน=45 วัน 
4.11 เปดโปรแกรม Lotus note 
4.12 เปด Database PN-ทะเบยีนการสงขออนุมัติ 

ใบขอซื้อ 
4.13 พิมพรายละเอยีดสินคาที่จะออก PR เขา Database 

Lotus Note แจงให PM ที่รบัผิดชอบพิจารณาเพิ่มเติม 

 
               จากการศึกษาปญหาการวางแผนการผลิตปจจุบันของบริษัทกรณศีกึษา สรุปสาเหตุได
ดังนี้  
                   1.ใชเวลาและการบันทึกแบบ Manual 
                     พิสูจนสาเหตุโดยตรวจสอบวิธีการบันทึกและตรวจสอบขอมูลในแตละขั้นตอน
พบวามีการตรวจสอบซ้ําหลายครั้งเพราะใชวิธีการบันทึกและตรวจสอบแบบ Manual ทําใหการวาง
แผนการผลิตใชเวลามาก 
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ตาราง 5 สรุปวิธีการบันทึกและการตรวจสอบขอมูลในแตละขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินคาใน  
     ประเทศแบบเดิม 
 

วิธีแบบ Manual 
บันทึก  การตรวจสอบ 

1. นําขอมูลที่ Copy ขอมูลสินคาคงเหลือจาก 
Syteline7 หนา Item พิมพเขาชองคงเหลอืและ
ใสวันที่ Update ในชอง Stockณ วันที่ ในไฟล
แผนสั่งสินคารายป 

1. ตรวจสอบสินคาแตละรายการตองสั่งซื้อ
เม่ือไร ,เทาไร,เขาคลังวันไหน 

2. นําขอมูลที่ Copy ขอมูลอายุสินคา Syteline7 
หนา Lots พิมพเขาชองสินคาอายุต่ํากวา 1 ป 
ในไฟลแผนสัง่สินคารายป 

1.1 ตรวจสอบสินคาแตละรายการของทั้งปวาพอ
ขายถึงเดือนไหน/ตองออก PR Due &QTY ใน
ไฟลแผนสั่งสนิคารายป 

3. นําขอมูลที่ Copy ใบสั่งซ้ือที่สงมอบแลว 
Syteline7 หนา Purchase order Line พิมพเขา
ชองรับ ในไฟลแผนสั่งสินคารายป 

2.ตรวจสอบสนิคาที่ครบกําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือน 
2.1 พิมพ Batch No. ถัดไปของรายการสินคาที่
ครบกําหนดตองสั่งซื้อประจําเดือนเขาชอง 
Batch No. ในไฟล Delivery Plan 
2.2 พิมพ Due โดยนําขอมูลตามขอ 1.1 ที่ครบ
กําหนดสั่งซื้อประจําเดือนพิมพเขาชอง  
Delivery Plan ในไฟล  Delivery Plan 
2.3 พิมพจํานวน Batch ในแตละรายการที่ครบ
กําหนดสั่งซื้อประจําเดือนโดยนําขอมูลตามขอ 
1.1 พิมพเขาชอง Total Batch ในไฟล  Delivery 
Plan 
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ตาราง 6 สรุปวิธีการบันทึกและการตรวจสอบขอมูลในแตละขั้นตอนการวางแผนการผลิตสินคา  
     ตางประเทศแบบเดิม 
 

  วิธีแบบ Manual 
บันทึก การตรวจสอบ 

1. นําขอมูลที่ Copy ขอมูลสินคาคงเหลือจาก 
Syteline7 หนา Item พิมพเขาชอง 
StockBalanceและใสวันที่ Update ในชอง 
Stockณ วันที่ ในไฟล DailySaleLotReport 

1. ตรวจสอบสินคาแตละรายการตองสั่งซื้อ
เม่ือไร ,เทาไร,เขาคลังวันไหน 

2. นําขอมูลที่ Copy ขอมูลสินคายืม(BR)จาก
Syteline7 หนา Item lot location พิมพเขาชอง 
ใบยืม(BR) ในไฟล DailySaleLotReport 

1.1 ตรวจสอบสินคาแตละรายการพอขายถึง
เดือนไหน/ตองออก PR Due & QTY(ชองสั่ง
เพ่ิม),PR Date(ชองออกPR วันที่) 

3. นําขอมูลที่ Copy ขอมูลอายุสินคา Syteline7 
หนา Lots พิมพเขาชองสินคาหมดอายุ,อายุ1-6
เดือน,อายุ7-9เดือน,อายุ10-12เดือน,อายุ12-15
เดือน,อายุ16-18เดือน,อายุ>18เดือน ในไฟล 
DailySaleLotReport 

2.ตรวจสอบสนิคาที่ครบกําหนดสั่งซื้อ
ประจําเดือน 

4. นําขอมูลที่ Copy ใบสั่งซ้ือรอสงมอบ 
Syteline7 หนา Purchase order Line พิมพเขา
ชองPO Pending และ QTY PO Pending ใน
ไฟล DailySaleLotReport 

2.1 เขียนจํานวนสินคาคงเหลือของสินคาแตละ
รายการ แยกเปนอายุ<6เดือน,อายุ7-12เดือน
,อายุ>12เดือน ลงใน ชองสต็อก 
2.2 เขียนวันหมดอายุของสินคาแตละรายการ 
ลงในชองหมดอายุวันที่ 
2.3 นําสินคาที่อายุมากกวา 12 เดือนมาหารดวย
ยอดเตรียมสินคา เพ่ือหาวาพอขายไดกี่เดือน 
2.4 เขียนเดือนที่สินคาอายุมากกวา 12 เดือนพอ
ขายตามขอ 2.3 ลงในชอง สต็อกขายเดือน 
2.5  นํา QTY PO Pending มาหารดวยยอด
เตรียมสินคา เพ่ือหาวาพอขายไดกี่เดือน 
2.6 เขียนเดือนที่สินคารอสงมอบพอขายตามขอ 
2.5 โดยนับเดือนที่พอขายตอจากขอ 2.4 ลงใน
ชอง PO ไวขายเดือน 

 
 



 35 

 (ตาราง 6 ตอ) 
 

  วิธีแบบ Manual 
บันทึก การตรวจสอบ 

 2.8 เขียนเดือนที่สินคาสั่งเพิ่มพอขายตามขอ2.7 
โดยนับเดือนที่พอขายตอจากขอ 2.6 ลงในชอง 
PR ไวขายเดอืน 
2.9 ตรวจสอบกําหนดสงมอบในชองสั่งเพ่ิมตอง
กอนเดือนที่ระบุในชอง PR ไวขายเดือน=45 วัน 

 
                     2. ขอมูลไมเชื่อมโยงกัน 
                       พิสูจนสาเหตุโดยตรวจสอบจํานวนขอมูลที่รวบรวมมาบันทึกเขาไฟลตรวจสอบ
สินคาพบวาจํานวนขอมูลที่ตองตรวจสอบมีมากและจํานวนขอมูลที่ตองบันทึกมีมากเพราะขอมูลที่
บันทึกเพื่อใชในการตรวจสอบของสินคาในประเทศมีมากกวา 100 ขอมูล สินคาตางประเทศมี
มากกวา 200 ขอมูล มีโอกาสเสี่ยงที่จะบันทึกผิดพลาดสูง 
 
ตาราง 7 สรุปจํานวนขอมูลที่ตองบันทึกการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศแบบเดิม 
 

ประเภทขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล ไฟลบันทึกขอมูล จํานวนขอมูล 
สินคาคงเหลือ Syteline7 หนา Item ไฟลแผนสั่งสนิคารายป 

เขาชอง คงเหลือ 
43 

สินคาคงคลังตาม
อายุ 

Syteline7 หนา Lots ไฟลแผนสั่งสนิคารายป 
เขาชอง สินคาอายุต่ํากวา 1 ป 

43 

ใบสั่งซื้อรอสงมอบ Syteline7 หนา Purchase 
order Line และ Excel 
ไฟล Consensus 
Delivery ประจําเดือน 

ไฟลแผนสั่งสนิคารายป  
เขาชอง รับ 

43 

รวม 129 
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ตาราง 8 สรุปจํานวนขอมูลที่ตองบันทึกการวางแผนการผลิตสินคาตางประเทศแบบเดิม 
 

ประเภทขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล ไฟลบันทึกขอมูล จํานวนขอมูล 
สินคาคงเหลือ Syteline7 หนา Item ไฟล DailySaleLotReport 

เขาชอง Stock Balance 
77 

สินคายืม(BR) Syteline7 หนา Item lot 
location 

ไฟล DailySaleLotReport 
เขาชอง ใบยมื(BR) 

35 

สินคาคงคลังตาม
อายุ 

Syteline7 หนา Lots ไฟล DailySaleLotReport 
เขาชอง สินคาหมดอายุ 

42 

ใบสั่งซื้อรอสงมอบ Syteline7 หนา Purchase 
order Lineและ Excel ไฟล
แผนสงมอบสินคา 

ไฟล DailySaleLotReport 
เขาชอง PO Pending และ 
QTY PO Penging 

77 

รวม 231 

  
                     3. ขอมูลที่ใชในแตละขั้นตอนใชโปรแกรมตางกัน 
                        พิสูจนสาเหตุโดยตรวจสอบโปรแกรมที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนการทํางานหลัก
พบวาตองรวบรวมขอมูลทีละ Form หลาย Form เพราะขอมูลที่ใชในแตละขั้นตอนใชโปรแกรม
ตางกันโดยสินคาในประเทศมีขั้นตอนการทํางานยอยมากกวา 20 ขั้นตอนและสินคาตางประเทศมี
ขั้นตอนการทํางานยอยมากกวา 30 ขั้นตอนมีโอกาสสั่งซื้อสินคาผิดพลาดและลาชาสูง 
 
ตาราง 9 สรุปจํานวนขั้นตอนยอยของการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศแบบเดิม 

  

ขั้นตอนการทาํงานหลัก โปรแกรมที่เกี่ยวของ ขั้นตอนยอย 
1. รวบรวมขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบสินคาที่ตอง
สั่งซื้อ 

Syteline7 10 

2. บันทึกขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบสนิคา Ms.Excel 9 
3. ตรวจสอบสินคาแตละรายการตองสั่งซื้อเม่ือไร,เทาไร
,เขาคลังวันไหน 

Ms.Excel,Syteline7 1 

4. ตรวจสอบสินคาที่ครบกาํหนดสั่งซื้อประจําเดือน Syteline7,Ms.Excel 6 
รวม 26 
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ตาราง 10 สรุปจํานวนขั้นตอนยอยของการวางแผนการผลิตสินคาตางประเทศแบบเดิม 
 

ขั้นตอนการทาํงานหลัก โปรแกรมที่เกี่ยวของ ขั้นตอนยอย 
1. รวบรวมขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบสินคาที่ตอง
สั่งซื้อ 

Syteline7 12 

2. บันทึกขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบสนิคา Ms.Excel 12 
3. ตรวจสอบสินคาแตละรายการตองสั่งซื้อเม่ือไร,เทาไร
,เขาคลังวันไหน 

Ms.Excel,Syteline7 1 

4. ตรวจสอบสินคาที่ครบกาํหนดสั่งซื้อประจําเดือน Syteline7,Ms.Excel 13 
รวม 38 

 
 

                    จากทั้ง 3 สาเหตุที่สรปุขางตนทีท่ําใหเกิดปญหาการวางแผนการผลิตปจจุบนัของ
บริษัทกรณศีกึษา สรุปแนวทางการแกไขปญหาการวางแผนการสินคาปจจุบันได ดังนี้  

 

ตาราง 11 สรุปแนวทางการแกไขปญหาการวางแผนการผลิตสินคาปจจุบัน 
  

  สาเหตุที่แกไข แนวทางการแกไข วิธีการ 
ใชเวลาและการบันทึก
แบบ   Manual 

ลดการบันทึกและตรวจสอบ
ขอมูลแบบ Manual 

ศึกษาขอดีขอเสีย 
ของโปรแกรมที่ใชใน
แตละขั้นตอน และ
เลือก โปรแกรมที่

เหมาะสมชวยในการ
ทํางาน 

1.ซื้อโปรแกรม
ใหม 

ขอมูลไมเชื่อมโยงกัน สรางรูปแบบขอมูลให
เชื่อมโยงกัน 

2.ทําโปรแกรม
เอง 

ขอมูลที่ใชในแตละ
ขั้นตอนใชโปรแกรม
ตางกัน 

ลดจํานวนโปรแกรมที่
นํามาใชในแตละขั้นตอน 

3.พัฒนาการใช
งานโปรแกรม
เดิม 

 

                   
                    จากแนวทางการแกไขสามารถสรุปวิธีการได 3 วิธีการโดยมีหลักเกณฑการ
พิจารณาเพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะนํามาชวยในการวางแผนการผลิตสินคาปจจุบันของบริษัท
กรณีศึกษาได ดังนี้  
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ตาราง 12 สรุปหลักเกณฑการแกไขปญหาการวางแผนการผลิตสินคาปจจุบัน 
 

 
    ดังน้ันจึงพัฒนาการใชงานโปรแกรม Syteline7 ชวยในการวางแผนการผลิตสินคา

ปจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา 
  
     3.1.2 ศึกษาระบบ ERP (Syteline7) ในการประยกุตใชงานการวางแผนการผลิต  

               3.1.3 ออกแบบเอกสารระบบ Transaction ที่เกี่ยวของในการใชงาน ERP(Syteline7) 
มาใชในการวางแผนการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

             (1) ออกแบบระบบการตรวจสอบสินคากอนสัง่ซื้อ โดยใชโปรแกรม Syteline7 
                  -ศึกษาการทาํงาน Planning ของโปรแกรม Syteline7 
                  -จัดทํารูปแบบการบันทึกขอมูลเขาโปรแกรม Syteline7 
                  -ทดลองกรอกขอมูลและประมวลผล 
                  -ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล 
                  -สรุปขั้นตอนหลักในการตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 
 
            (2) OJT การตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ โดยใชโปรแกรม Syteline7 

                      (3) ตรวจสอบและปรบัปรุงฐานขอมูลที่เกี่ยวของ 
                           -ตรวจสอบการกําหนด Parameter 
                           -ตรวจสอบสถานะของ PR และแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน 
                           -ตรวจสอบสถานะของ PO และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขให
ถูกตองเปนปจจุบัน 
                           -ตรวจสอบการกําหนด Safety Stock และแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน 
                           -ตรวจสอบการกําหนด OrderMinimum,Order multipal,Leadtime,Day 
Supply และแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน 

วิธีการ หลักเกณฑการพิจารณา(คะแนน) 
ทําเองได ไมมีคาใชจาย ภายในกําหนด แกไขระยะยาว รวม 

ศึกษาขอดี
ขอเสีย 

ของโปรแกรม
ที่ใชในแตละ
ข้ันตอน และ

เลือก 
โปรแกรมที่
เหมาะสมชวย
ในการทํางาน 

1.ซื้อโปรแกรม
ใหม 
 

0 0 0 1 1 

2.ทําโปรแกรม
เอง 

1 1 1 0 3 

3.พัฒนาการใช
งานโปรแกรม
เดิม 

1 1 1 1 4 
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                          -ตรวจสอบสถานะของ Job order และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน 

            (4) ทดสอบการตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ โดยใชโปรแกรม Syteline7 
             (5) จัดทําวิธีการตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ โดยใชโปรแกรม Syteline7 
                      (6) เริ่มใชโปรแกรม Syteline7 ตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 
                      (7) ติดตามผลใชโปรแกรม Syteline7 ตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 

           (8) ขึ้นทะเบียนวธิีการตรวจสอบสินคากอนสัง่ซื้อ โดยใชโปรแกรม Syteline7  
 
   3.1.4 ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 

    3.1.5 ใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือเก็บขอมูล 
    3.1.6 ทําการเก็บขอมูลจากการใชงาน 
    3.1.7 วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน  
  

3.2 การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
    ประชากร  

           จํานวนครั้งในการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศและสินคาตางประเทศของบริษัท
กรณีศึกษา  ที่ผลิตยาและจําหนายยาและเครื่องมือแพทยที่ใชระบบ ERP (Syteline7) 

   กลุมตัวอยาง  
         คือ การสุมแบบตัวอยางเวลาในการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศและสินคา
ตางประเทศจํานวน 120 รายการ  
 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
    1. แบบประเมินประสิทธภิาพในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการ
วางแผนการผลิตสินคา 
    2. แบบบันทึกขอมูลเวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคา    
   

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
            เก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 
    1. ผลการประเมินในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการวาง
แผนการผลิตสินคา 
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 ตาราง 13 แบบฟอรมผลประเมินความพงึพอใจในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP(Syteline7)    
      ในการวางแผนผลิตสินคา 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 0 

1.ระบบใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว            
2.ระบบมีความเหมาะสมกับภาระงาน 
และชวยแบงเบาภาระงานของผูใชงาน            
3. ระบบมีการจําแนกเมนูการทํางานโดยละเอียด  
เปนระบบ และครอบคลุมการทํางานทุกภาระงาน            

4.ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง            

5.ระบบมีความพรอมในการใหบริการแกผูใชอยูเสมอ            

6.ระบบมีการแสดงรายงานที่ตรงตามความตองการของผูใช            

        
           ระดับความคิดเห็นที่ใชวัดแบงเปน 5 ระดับ คือ  

            5 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นมากที่สุด 
            4 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นมาก 
            3 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นปานกลาง 
            2 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นนอย 
            1 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นนอยที่สุด 
            0 หมายถึง ทานไมพึงพอใจในรายการนั้นเลย 
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           2. เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา 
 
ตาราง 14 แบบฟอรมเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel 
 

วัน/เดือน/ป การตรวจสอบสต็อกสินคาและกรอกในตาราง Excel 

  
 
 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การตรวจสอบ PO ถัดไปของสินคาและกรอกในตาราง Excel 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การตรวจสอบขอมูลท่ีผูกสูตรในตาราง Excel วาขายไดกี่เดือน 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การเปด PR การสั่งซื้อ 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

ผลรวมใชเวลา(นาที)   

 
 ตาราง 15 แบบฟอรมเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ ERP(Syteline7) 
 

 

วัน/เดือน/ป การบันทึก Forecast เขาโปรแกรม Syteline7 

  

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การประมวล Planning ในโปรแกรม Syteline7 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การตรวจสอบสถานะขอมูลของรายการที่ตองส่ังซื้อ 

เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 
      

การเปด PR การสั่งซื้อ 
เวลา-เร่ิมตน เวลา-ส้ินสุด ใชเวลา(นาที) 

      
ผลรวมใชเวลา(นาที)   
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3.5 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

       3.5.1 การประเมินผลการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการวาง
แผนการผลิตสินคาโดยหาคาเฉลี่ยระดับการประเมินผล 

      3.5.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเวลาในการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP 
(Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคา  กับการวางแผนการผลิตสินคาดวยระบบเดิม 

             1. เก็บขอมูลกอนการใชระบบ Syteline 7 
         1. จับเวลา 
         2. คํานวณหาจํานวนรอบในการจับเวลา 
             2. เก็บขอมูลหลงัใชระบบ Syteline 7 
                 1. รวบรวมขอมูลทางดานความสามารถในการผลิต ทางดานลําดับการผลิต 

ทางดานการควบคุมวัสดุคงคลัง 
                 2. รวบรวมขอมูลประมาณการยอดขาย(Forecast) 
                 3. Import ขอมูลทั้งหมดเขาระบบ ERP (Syteline7) 

       4. จับเวลา 
         5. คํานวณหาจํานวนรอบในการจับเวลา 
                6. ทําการเปรียบเทียบผลโดยวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการบันทึก

เวลาที่ใชในการวางแผนผลิตแลวนํามาคํานวณเพื่อทดสอบสมมติฐานและทําการสรุปผลและ
ขอเสนอแนะ 

 

                               
 
                   ภาพประกอบ 5 ผังขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
    ผลการดําเนินการวิจัย เร่ืองการศึกษาการนําระบบ ERP (Syteline7) มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรขององคกร บริษัทกรณีศึกษา มีดังตอไปน้ี 
 

4.1 ผลการพัฒนาการใชโปรแกรม Syteline7 ชวยในการวางแผนการผลิตปจจุบัน
ของบริษัทกรณีศึกษา   
               ผลการพัฒนาการใชโปรแกรม Syteline7 ชวยในการวางแผนการผลิตสินคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตาราง 16 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสนิคาทั้งในประเทศและตางประเทศแบบใชระบบ Sytline7 

 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
1 รวบรวมขอมูลที่ตองการ

ใชในการตรวจสอบสินคา
ที่ตองสั่งซื้อ
(Forecast,สินคาอายุสั้น) 
 
 
 

 

1.1 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Forecast 
1.2 Fillter ขอมูล Forecast เดือนลาสุดที่บันทกึไวใน 

Syteline7 โดย Field Forecast Date พิมพเดือนลาสุดที่
บันทึกไว 

1.3 เปดโปรแกรม Excel ไฟล Forecast Syteline 
1.4 Copy ขอมูลที ่Fillter ไวในโปรแกรม Syteline7 ตามขอ 

1.2 นําไปวางในโปรแกรม Excel ไฟล Forecast Syteline 
Sheet FC 

1.5 แกไขขอมูลในโปรแกรม Excel Sheet FC Field 
Forecast Date เปนวันที่ 30 ของเดือนที่ตองบันทึก 
Forecast ใหม 

1.6 ตรวจสอบและแกไข Forecast ในโปรแกรม Excel Sheet 
FC ใหเปนปจจุบัน 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  1.7 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Lots 

1.8  Fillter ขอมูลสนิคาอายุต่ํากวา 1 ป โดย Field Expried 
Date พิมพวันที่หมดอายุอีก 1 ปขางหนา 

1.9 Copy ขอมูลที ่Fillter ไวในโปรแกรม Syteline7 ตามขอ 
1.8 นําไปวางในโปรแกรม Excel ไฟล Forecast Syteline 
Sheet สินคาอายุสั้น 

1.10 รวบรวมรหัสสินคา,จํานวนสินคา,วันหมดอายุของสินคา 
อายุสั้นที่มีจํานวนมากกวา 50%ของยอดจายเฉลี่ย  

2 บันทึกขอมูลที่ตองใชใน
การตรวจสอบสินคา
(Forecast,สินคาอายุสั้น) 
 
 

 

2.1 นําขอมูล Forecast จากขอ 1.6 copy เขาโปรแกรม 
Syteline7 หนา Forecast โดยเลือก Field Item,Original 
Qty,Forecast Date จากไฟลในขอ 1.6 เลือกคําสั่ง Copy 

2.2 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Forecast Fillter ขอมูล
ทั้งหมด 

2.3 นํา Cursor ไปวางที่ New Line เลือก Edit---Paste Rows 
Append กดปุม Save 

2.4 นําขอมูลสินคาอายุสั้นจากขอ 1.10บันทึกเพิ่มหรือแกไข
จํานวนที่เคยบันทึกไวที่โปรแกรมSyteline7 
หนา Forecast 

3 ตรวจสอบสินคาแตละ
รายการตองสั่งซื้อเม่ือไร,
เทาไร,เขาคลงัวันไหน 

 3.1 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Planning 
3.2 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Material Planner 

Workbench Generation 
3.3 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Material Planner 

Workbench  Copy ขอมูลไปไวที่ Excel ไฟล รายงาน
ตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ Sheet ตรวจสอบระบบแนะนํา 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

 ขั้นตอนหลัก  ขั้นตอนยอย 
  3.4 เปดโปรแกรมExcelไฟลรายงานตรวจสอบสินคากอน

สั่งซื้อ 
3.5 พิมพรายงานตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ Sheet ตรวจสอบ

ระบบแนะนํา 
3.6 เปดโปรแกรม Syteline7 หนา Planning Detail  
3.7 Fillter Item ที่ตองการตรวจสอบทีละรายการพรอมเขียน

รายละเอียดทีต่รวจพบลงในรายงานตรวจสอบสินคากอน
สั่งซื้อ 

4 ตรวจสอบสินคาที่ครบ
กําหนดสั่งซื้อประจําเดือน 

 หลังจากพัฒนามาใชโปรแกรม Syteline7 นั้น  
ไมมีขั้นตอนดังกลาว 

 
 4.2 ผลการออกแบบเอกสารระบบ Transaction ที่เก่ียวของในการใชงานมาใช
การวางแผนการผลิตแบบใหม  (ใชระบบ ERP Syteline7) 

     ผลการออกแบบเอกสารระบบ Transaction ที่เกี่ยวของในการใชงานมาใชการวาง
แผนการผลิตแบบใหม(ใชระบบ ERP Syteline7) ของบริษัทกรณีศึกษา ไดเอกสาร 3 หัวขอ ดังนี้  

 
     4.2.1 การบันทึกประมาณยอดขายเขาโปรแกรม Syteline7 
 

               
 
              ภาพประกอบ 6 ตัวอยางหนาจอการบันทึกประมาณยอดขาย 
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           4.2.2 การประมวลผลการวางแผนในโปรแกรม Syteline7 
 

                          
 
                         ภาพประกอบ 7 ตัวอยางหนาจอการประมวลผลการวางแผน  

 
 
             4.2.3 การ Generate ใบขอซื้อ(PR) จากระบบ Planning 
 

                   
 
             ภาพประกอบ 8 ตัวอยางหนาจอการ Generate ใบขอซื้อ(PR) 

 

4.3 ผลชี้วัดการศึกษาระหวางการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel กับการ
วางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ ERP (Syteline7)      

             4.3.1 ผลชี้วัดทางดานความพึงพอใจในการวางแผนผลิตสนิคา 
                        ผลประเมินความพึงพอใจในการใชซอฟทแวรในการทํางานของพนักงานแผนก 
SC บริษัทกรณีศึกษา โดยมีผูทําการตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 คน สรุปผล ดังนี้ 
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ตาราง 17 ผลประเมินระดับความพึงพอใจในการใชซอฟทแวร 
       

ระดับความพงึ
พอใจ 

ซอฟทแวร Excel ซอฟทแวร Syteline 7 
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

ระดับพอใจ   30 100 

พึงพอใจในมาก
ที่สุด 

  20 - 

พึงพอใจมาก   10 - 
พึงพอใจปาน
กลาง 

    

ระดับไมพอใจ 30 100   

พึงพอใจนอย 10 -   
พึงพอใจนอยที่สุด 15 -   
ไมพึงพอใจ 5 -   
รวม 30 100 30 100 

        
 

        
 

                ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจในการใชซอฟทแวร 
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               จากตาราง 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชซอฟทแวร Syteline 
7 ในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 100.00 และมีความพึงพอใจในการใชซอฟทแวร Excel ระดับไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 100.00 
 
                4.3.2 ผลชีว้ัดทางดานความผิดพลาดในการวางแผนผลิตสินคา 
                       ผลประเมินความผิดพลาดในการวางแผนผลิตสินคา สรุปผล ดังนี้ 
                       (1) การวางแผนผลิตสินคาในประเทศจํานวน 43 รายการของเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2552 แบบใช Excel จํานวนที่ตรวจสอบทั้งหมด 12 ครั้ง พบวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น  
6 ครั้งคิดเปนรอยละ 50.00 โดยสาเหตุเกิดจาก ขั้นตอนการตรวจสอบสต็อกสินคาโดยกรอกตัวเลข
ผิดจํานวน 2 ครั้งและขั้นตอนตรวจสอบ PO ที่รับเขาและเลื่อนออกของสินคาผิดจํานวน 4 ครั้ง  
                       (2) การวางแผนผลิตสินคาตางประเทศจํานวน 77 รายการของเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2552 แบบใช Excel จํานวนที่ตรวจสอบทั้งหมด 12 ครั้ง พบวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น  
8 ครั้งคิดเปนรอยละ 66.67 โดยสาเหตุเกิดจาก ขั้นตอนการตรวจสอบสต็อกสินคาโดยกรอกตัวเลข
ผิดจํานวน 3 ครั้งและขั้นตอนตรวจสอบ PO ที่รับเขาและเลื่อนออกของสินคาผิดจํานวน 5 ครั้ง  
                       (3) การวางแผนผลิตสินคาในประเทศจํานวน 43 รายการของเดือนมกราคม-
มีนาคม 2553 แบบใชระบบ Syteline7 จํานวนที่ตรวจสอบทั้งหมด 12 ครั้ง พบวาไมมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนมาจากการกรอกแบบ Manual เปนใชระบบ Syteline7 แทน 
                       (4) การวางแผนผลิตสินคาตางประเทศจํานวน 77 รายการของเดือนมกราคม-
มีนาคม 2553 แบบใชระบบ Syteline7 จํานวนที่ตรวจสอบทั้งหมด 12 ครั้ง พบวาไมมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนมาจากการกรอกแบบ Manual เปนใชระบบ Syteline7 แทน 
                4.3.3 ผลชี้วัดทางดานเวลาในการวางแผนผลิตสินคา 
                      4.3.3.1 ผลชี้วัดทางดานเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel 

                                 (1) เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสนิคาในประเทศ (43 รายการ) 
แบบใช Excel 
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ตาราง 18 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของของเดือนตุลาคม 2552 
 

  ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนตุลาคม 2552(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel 
(แผนสั่งสินคารายป) 

8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 
15 15 15 15 

การตรวจสอบ PO ที่รับเขา
และเลื่อนออกของสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel(แผนสั่งสินคา
รายป) 

8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 
15 15 15 15 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูก
สูตรในตาราง Excel(แผนสั่ง
สินคารายป)วาสต็อกที่มีพอ
ขายหรือไมหรือวาตองเลื่อน
ออกไป 

8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 
215 215 215 215 

การกรอกขอมูลในตาราง 
Excel(Delivery Plan)วาเปด 
PR เพ่ิมหรือเลื่อนออกไป 

13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–15.00 
60 60 60 120 

จัดทํา Delivery Plan 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2553 

- 14.00–15.33 - - 
- 93 - - 

การเปด PR สั่งซื้อ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2553 

 

14.00–14.06 15.33–17.06 14.00–14.01 - 
6          

(6 รายการ) 
93         

(93 รายการ) 
1          

(1 รายการ) 
-          

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 311 491 306 365 

   
               จากตาราง 18 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนตุลาคม 2552 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 306-491 นาที ซึ่งใชเวลามากเนื่องจากใน
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาสต็อกมีพอหรือไมตองตรวจสอบที่ละรายการ 
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ตาราง 19 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของของเดือนพฤศจิกายน 2552 
 

ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนพฤศจิกายน 2552(นาท)ี 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel 
(แผนสั่งสินคารายป) 

8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 
15 15 15 15 

การตรวจสอบ PO ที่รับเขา
และเลื่อนออกของสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel(แผนสั่งสินคา
รายป) 

8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 
15 15 15 15 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูก
สูตรในตาราง Excel(แผนสั่ง
สินคารายป)วาสต็อคที่มีพอ
ขายหรือไมหรือวาตองเลื่อน
ออกไป 

8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 
215 215 215 215 

การกรอกขอมูลในตาราง 
Excel(Delivery Plan)วาเปด 
PR เพ่ิมหรือเลื่อนออกไป 

13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–15.00 
60 60 60 120 

จัดทํา Delivery Plan 
ประจําเดือนมีนาคม 2553 

- 14.00–15.15 - - 
- 75 - - 

การเปด PR สั่งซื้อ
ประจําเดือนมีนาคม 2553 

 

14.00–14.12 15.15–16.30 - - 
12         

(12 รายการ) 
75         

(75 รายการ) 
-          -          

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 317 455 305 365 

  
                จากตาราง 19 เวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนพฤศจิกายน 2552 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 305-455 นาที ซึ่งใชเวลามากเนื่องจาก
ในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาสต็อกมีพอหรือไมตองตรวจสอบที่ละรายการ 
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ตาราง 20 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของของเดือนธันวาคม 2552 
 

ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนธันวาคม 2552(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel 
(แผนสั่งสินคารายป) 

8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 8.00–8.15 
15 15 15 15 

การตรวจสอบ PO ที่รับเขา
และเลื่อนออกของสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel(แผนสั่งสินคา
รายป) 

8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 8.15–8.30 
15 15 15 15 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูก
สูตรในตาราง Excel(แผนสั่ง
สินคารายป)วาสต็อคที่มีพอ
ขายหรือไมหรือวาตองเลื่อน
ออกไป 

8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 8.30–12.05 
215 215 215 215 

การกรอกขอมูลในตาราง 
Excel(Delivery Plan)วาเปด 
PR เพ่ิมหรือเลื่อนออกไป 

13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–14.00 13.00–15.00 
60 60 60 120 

จัดทํา Delivery Plan 
ประจําเดือนเมษายน 2553 

- 14.00–15.37 - - 
- 97 - - 

การเปด PR สั่งซื้อ
ประจําเดือนเมษายน 2553 

 

- 15.37–17.14 14.00-14.06 - 
- 97         

(97 รายการ) 
6          

(6 รายการ)   
-          

 ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)   305 499 311 365 

 
               จากตาราง 20 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนธันวาคม 2552 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 305-499 นาที ซึ่งใชเวลามากเนื่องจากใน
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาสต็อกมีพอหรือไมตองตรวจสอบที่ละรายการ 
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ตาราง 21 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 

 
            จากตาราง 21 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 พบวาผลรวมเวลาทีใ่ชตอเดือนเฉล ี่ย 1,465 นาที ซึ่งใชเวลามากจาก
สาเหตุที่กลาวมาขางตน 
 

            (2) เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในตางประเทศ (77 รายการ) แบบใช Excel 
 

ตาราง 22 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนตุลาคม 2552  
 

    ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนตุลาคม 2552(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง
Excel(DailySaleLotReport)  

8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การตรวจสอบ PO ถัดไปของ
สินคาและกรอกในตาราง 
Excel(DailySaleLotReport) 

8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 
60 60 60 60 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูกสตูร
ในตาราง Excel 
(DailySaleLotReport)วาขาย
ไดกี่เดือนและพิจารณา
รายการสินคาที่ตองสั่งซื้อ
ประจําเดือน 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

 
 
 

   เดือน/ 
ใชเวลา(นาที) 

  

สัปดาหที่ ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการ
วางแผนผลติสินคาในประเทศโดยใช 

Excel ใชเวลา(นาที) 
1 2 3 4 

ตุลาคม/2552 311 491 306 365   1,473 
พฤศจิกายน/2552 317 455 305 365 1,442 
ธันวาคม/2552 305 499 311 365 1,480 
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ตาราง 22 (ตอ)  
 

    ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนตุลาคม 2552(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การเปด PR สั่งซื้อประจําเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 2553 

14.30–14.34 14.30–
14.32 

14.30–
14.46 

14.30-14.32 

4          
(2 รายการ) 

2         
(1 รายการ) 

16        
(8 รายการ) 

2           
(1 รายการ)     

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)   334  332 346 332 

 
               จากตาราง 22 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนตุลาคม 2552 ผลรวมเวลาที่ใชตอสปัดาห 332-346 นาที ซึ่งใชเวลามากเนือ่งจากในขั้นตอน
การตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาขายไดกี่เดอืนตองตรวจสอบที่ละรายการ 
  
ตาราง 23 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนพฤศจิกายน2552 
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนพฤศจิกายน 2552(นาท)ี 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคาประจํา
สัปดาหและกรอกในตาราง
Excel(DailySaleLotReport)  

8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การตรวจสอบ PO ถัดไปของ
สินคาและกรอกในตาราง 
Excel(DailySaleLotReport) 

8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 
60 60 60 60 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูกสตูรใน
ตาราง Excel 
(DailySaleLotReport)วาขายได
กี่เดือนและพิจารณารายการ
สินคาที่ตองสัง่ซื้อประจําเดือน 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

การเปด PR สั่งซื้อประจําเดือน
มีนาคม-เมษายน 2553 

14.30–14.34 14.30–14.34 - 14.30-14.44 
4         

(2 รายการ) 
4          

(2 รายการ) 
-          14         

(7 รายการ)   
ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)  334  334 330 344 
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               จากตาราง 23 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนพฤศจิกายน 2552 ผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 330-344 นาที ซึ่งใชเวลามากเนื่องจากใน
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาขายไดกี่เดือนตองตรวจสอบที่ละรายการ 
 
 ตาราง 24 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนธันวาคม2552 
 

    ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนธันวาคม 2552(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การตรวจสอบสต็อกสินคา
ประจําสัปดาหและกรอกใน
ตาราง 
Excel(DailySaleLotReport)  

8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การตรวจสอบ PO ถัดไป
ของสินคาและกรอกใน
ตาราง 
Excel(DailySaleLotReport) 

8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 8.30–9.30 
60 60 60 60 

การตรวจสอบขอมูลที่ผูก
สูตรในตาราง Excel 
(DailySaleLotReport)วา
ขายไดกี่เดือนและพิจารณา
รายการสินคาที่ตองสั่งซื้อ
ประจําเดือน 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

9.30–12.00 
13.00-14.30 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

150 
90 

การเปด PR สั่งซื้อ
ประจําเดือนเมษยน-
พฤษภาคม 2553 

 

- 14.30–14.34 14.30–14.36 14.30-14.42 
-          4         

(2 รายการ) 
6         

(3 รายการ) 
12         

(6 รายการ)   

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)  330 334 336 342 

 
              จากตาราง 24  เวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนธันวาคม 2552 ผลรวมเวลาทีใ่ชตอสัปดาห 330-342 นาที ซึ่งใชเวลามากเนือ่งจากในขั้นตอน
การตรวจสอบขอมูลที่ผูกในตาราง Excel วาขายไดกี่เดอืนตองตรวจสอบที่ละรายการ 
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ตาราง 25 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือน 
 ตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 

 
             จากตาราง 25 เวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใช Excel ของ
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 พบวาผลรวมเวลาทีใ่ชตอเดือนเฉลี่ย 1,343 นาที ซึ่งใชเวลามากจาก
สาเหตุที่กลาวมาขางตน 
 
ตาราง 26 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาในประเทศและตางประเทศ  
     ของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 
 

  เดือน 
  

ผลรวมเวลาของ
สินคาในประเทศ

(นาที) 

ผลรวมเวลาของ
สินคา

ตางประเทศ
(นาที) 

ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการ
วางแผนผลติสินคาโดยใช Excel ใช

เวลา(นาที) 

ตุลาคม/2552 1,473 1,344 2,817 
พฤศจิกายน/2552 1,442 1,342 2,784 
ธันวาคม/2552 1,480 1,342 2,822 

 
               จากตาราง 26 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาในประเทศและ
ตางประเทศแบบใช Excel ของเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอเดือนเฉลี่ย 
2,808 นาที 
 
                4.3.3.2 ผลชีว้ดัทางดานเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ 
Syteline7 
                          (1) เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศ (43 รายการ) แบบใช
ระบบ Syteline7  การบันทึก Forecast เขาโปรแกรม Syteline7 ของสินคาทั้งหมดในครั้งแรก 

  เดือน/ 
ใชเวลา(นาที) 

สัปดาหที ่ ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผน
ผลิตสินคาในประเทศโดยใช Excel ใช

เวลา(นาที) 
1 2 3 4 

ตุลาคม/2552 334 332 346 332 1,344 
พฤศจิกายน/2552 334 334 330 344 1,342 
ธันวาคม/2552 330 334 336 342 1,342 
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ตาราง 27 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของเดือนมกราคม 2553  
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนมกราคม 2553(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขา
โปรแกรม Syteline7 

  -   - 8.00-8.05 - 
- - 5 - 

การประมวล Planning ใน
โปรแกรม Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอน
กลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 
2553 

8.00–8.30 8.00–8.30 8.05–8.35 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การเปด PR สั่งซื้อ
(Generate จากระบบ 
Planning)ประจําเดือน
พฤษภาคม 2553 

8.30-9.00 8.30–11.16 8.35-8.37 8.30-8.32 
30         

(15 รายการ) 
166        

(83 รายการ) 
2          

(1 รายการ)   
2          

(1 รายการ)   

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)   60 196 37 32 

 
               จากตาราง 27 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใชระบบ 
Syteline7 ของเดือนมกราคม 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 32-196 นาที (กรณีมีเปด PR 
สั่งซื้อ) เน่ืองจากในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขอมูลของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะ
ไดรวบรวมขอมูลและบันทึกในระบบ Syteline7 แลว จึงสามารถเรียกขอมูลรายการที่ตองสั่งซื้อได
ทันท ี
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ตาราง 28 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของเดือนกุมภาพันธ2553   
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนกุมภาพันธ 2553(นาท)ี 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขา
โปรแกรม Syteline7   

  -   - 8.00-9.40 - 
- - 100 - 

การประมวล Planning ใน
โปรแกรม Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอน
กลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2553 

8.00–8.30 8.00–8.30 9.40–10.10 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การเปด PR สั่งซื้อ
(Generate จากระบบ 
Planning)ประจําเดือน
มิถุนายน 2553 

8.30-8.48 - 10.10-12.00 
13.00-13.50 

- 

18         
(9 รายการ) 

- 110 
50         

(80 รายการ)  

-          

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 48 30 290 30 

       
               จากตาราง 28 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใชระบบ 
Syteline7 ของเดือนกุมภาพันธ 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 30 นาท ี(กรณีไมมีการเปด 
PR สั่งซื้อ) และ 48-290 นาที (กรณีมีเปด PR สั่งซื้อ) เน่ืองจากในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ขอมูลของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะไดรวบรวมขอมูลและบันทึกในระบบ Syteline7 
แลว จึงสามารถเรียกขอมูลรายการที่ตองสั่งซื้อไดทันที 
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 ตาราง 29 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของเดือนมีนาคม 2553  
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนมีนาคม 2553(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขาโปรแกรม 
Syteline7 

8.00-8.15   - - - 
15 - - - 

การประมวล Planning ในโปรแกรม 
Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอนกลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูลของ
รายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 

8.15–8.45 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 
30 30 30 30 

การเปด PR สั่งซื้อ(Generate จาก
ระบบ Planning)ประจําเดือน
กรกฎาคม 2553 

8.45-9.20 - 8.30-11.25 - 
35         

(18 รายการ) 
- 175         

(87 รายการ)   
-          

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 80 30 205 30 
 
              จากตาราง 29 เวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใชระบบ 
Syteline7 ของเดือนมีนาคม 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 30 นาที (กรณีไมมีการเปด PR 
สั่งซื้อ) และ 80-205 นาที (กรณีมีเปด PR สั่งซื้อ) เน่ืองจากในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะไดรวบรวมขอมูลและบนัทึกในระบบ Syteline7 แลว จึง
สามารถเรียกขอมูลรายการที่ตองสั่งซื้อไดทันที 
 
ตาราง 30 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศของเดือน 
     มกราคม-มีนาคม 2553 
   

  เดือน/ 
ใชเวลา(นาที) 

  

สัปดาหที ่ ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการ
วางแผนผลติสินคาในประเทศโดยใช

ระบบ Syteline7 ใชเวลา(นาที) 
1 2 3 4 

มกราคม/2553 60 196 37 32   325 
กุมภาพันธ/2553 48 30 290 30 398 
มีนาคม/2553 80 30 205 30 345 



 59 

               จากตาราง 30 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศแบบใชระบบ 
Syteline7 ของเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอเดือนเฉลี่ย 356 นาที ซึ่งใช
เวลานอยลงจากสาเหตุที่กลาวมาขางตน 
 
                 (2) เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสนิคาตางประเทศ (77 รายการ) แบบใชระบบ 
Syteline7  
                     การบันทึก Forecast เขาโปรแกรม Syteline7 ของสินคาทั้งหมดในครั้งแรก 
 
ตาราง 31 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนมกราคม 2553 
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนมกราคม 2553(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขา
โปรแกรม Syteline7 

  -   - - - 
- - - - 

การประมวล Planning ใน
โปรแกรม Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอน
กลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือน 

8.00–9.00 8.00–9.00 8.00–9.00 8.00–9.00 
60 60 60 60 

การเปด PR สั่งซื้อ
(Generate จากระบบ 
Planning)ประจําเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2553 

9.00-9.15 9.00–9.18 9.00-10.00 9.00-9.15 
15         

(5 รายการ) 
18         

(6 รายการ) 
60         

(19 รายการ)  
15         

(5 รายการ)   

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที)   75 78 120 75 
 
               จากตาราง 31 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใชระบบ 
Sytline7 ของเดือนมกราคม 2553 ผลรวมเวลาทีใ่ชตอสัปดาห 75-120 นาที เน่ืองจากในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสถานะขอมูลของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะไดรวบรวมขอมูลและบันทกึใน
ระบบ Syteline7 แลว จึงสามารถเรียกขอมูลรายการทีต่องสั่งซื้อไดทันท ี
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ตาราง 32 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนกุมภาพันธ 2553  
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนกุมภาพันธ 2553(นาท)ี 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขา
โปรแกรม Syteline7 

  -   - 8.00-8.30 - 
- - 30 - 

การประมวล Planning ใน
โปรแกรม Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอน
กลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือน 

8.00–9.00 8.00–9.00 8.30–9.30 8.00–9.00 
60 60 60 60 

การเปด PR สั่งซื้อ
(Generate จากระบบ 
Planning)ประจําเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 

9.00-9.09 9.00-9.21 9.30-9.33 - 
9          

(3 รายการ) 
21         

(7 รายการ) 
3 

(1 รายการ)   
-          

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 69 81 93 60 

 
               จากตาราง 32 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใชระบบ 
Sytline7 ของเดือนกุมภาพันธ 2553 ผลรวมเวลาที่ใชตอสัปดาห 60-93 นาที เน่ืองจากในขั้นตอน
การตรวจสอบสถานะขอมูลของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะไดรวบรวมขอมูลและบนัทึก
ในระบบ Syteline7 แลว จึงสามารถเรียกขอมูลรายการที่ตองสั่งซื้อไดทันที 
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ตาราง 33 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของเดือนมีนาคม 2553 
 

   ขั้นตอน/ 
เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 

เวลาที่บันทึกไดของเดือนมีนาคม 2553(นาที) 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 

การบันทึก Forecast เขา
โปรแกรม Syteline7 

8.00-8.05   - 8.00-8.05 8.00-8.45 
5 - 5 45 

การประมวล Planning ใน
โปรแกรม Syteline7 
(ตั้งเวลาประมวลผลตอน
กลางคืน) 

- - - - 
- - - - 

การตรวจสอบสถานะขอมูล
ของรายการที่ตองสั่งซื้อ 
ประจําเดือน 

8.05–9.05 8.00–9.00 8.05–9.05 8.45–9.45 
60 60 60 60 

การเปด PR สั่งซื้อ
(Generate จากระบบ 
Planning)ประจําเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2553 

9.05-10.20 9.00-9.09 9.05-9.25 9.45-10.18 
75         

(25 รายการ) 
9          

(3 รายการ) 
20         

(7 รายการ)   
33         

(11 รายการ)  

ผลรวมเวลาทีใ่ช(นาที) 140 69 85 138 
 
                จากตาราง 33  เวลาทีบ่ันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใชระบบ 
Sytline7 ของเดือนมีนาคม 2553 ผลรวมเวลาที่ใชตอสปัดาห 69-140 นาที เน่ืองจากในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสถานะขอมูลของรายการที่ตองสั่งซื้อใชเวลานอยลงเพราะไดรวบรวมขอมูลและบันทกึใน
ระบบ Syteline7 แลว จึงสามารถเรียกขอมูลรายการทีต่องสั่งซื้อไดทันท ี
  
ตาราง 34 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศของ 
     เดือนมกราคม-มีนาคม 2553 
 

  เดือน/ 
ใชเวลา(นาที) 

  

สัปดาหที่ ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการ
วางแผนผลติสินคาตางประเทศโดย
ใชระบบ Syteline7 ใชเวลา(นาที) 

1 2 3 4 

มกราคม/2553 75 78 120 75   348 
กุมภาพันธ/2553 69 81 93 60 303 
มีนาคม/2553 140 69 85 138 432 
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               จากตาราง 34 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศแบบใชระบบ 
Syteline7 ของเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอเดือนเฉลี่ย 361 นาที ซึ่งใช
เวลานอยลงจากสาเหตุที่กลาวมาขางตน 
 
ตาราง 35 สรุปเวลาที่บันทกึไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาในประเทศและตางประเทศ  
     ของเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 
 

  เดือน 
  

ผลรวมเวลาของ
สินคาในประเทศ

(นาที) 

ผลรวมเวลาของ
สินคา

ตางประเทศ
(นาที) 

ผลรวมเวลาทีบ่ันทึกไดในการ
วางแผนผลติสินคาโดยใชระบบ 

Syteline7 ใชเวลา(นาที) 

มกราคม/2553 325 348 673 
กุมภาพันธ/2553 398 303 701 
มีนาคม/2553 345 432 777 

 
              จากตาราง 35 เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาในประเทศและ
ตางประเทศแบบใชระบบ Syteline7 ของเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 พบวาผลรวมเวลาที่ใชตอ
เดือนเฉลี่ย 717 นาที  
 
               4.3.3.3 ผลชีว้ดัเปรียบเทยีบเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา 
                        (1) รายงานเปรียบเทยีบเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสนิคาในประเทศ 
(43 รายการ)  
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ตาราง 36 รายงานเปรียบเทียบเวลาที่บนัทึกไดในการวางแผนผลติสินคาในประเทศ 
 

เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา 
โดยใชระบบ Excel ใชเวลา(นาที) 

เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา
โดยใชระบบ Syteline 7 ใชเวลา(นาที) 

เปรียบเทียบ 

ข้ันตอน 10/52 11/52 12/52 ข้ันตอน 01/53 02/53 03/53 ผลตาง
เวลา 

ผลตาง%

1.การตรวจสอบสต็อก 
สินคาประจําสัปดาห
และกรอกในตาราง 
Excel 
(แผนส่ังสินคารายป) 
2.การตรวจสอบ PO 
ที่รับเขาและเลื่อนออก
ของสินคาประจํา
สัปดาหและกรอกใน
ตาราง Excel 
(แผนส่ังสินคารายป) 
3.การตรวจสอบขอมูล
ที่ผูกสูตรในตาราง 
Excel 
(แผนส่ังสินคารายป)
วาสต็อคที่มีพอขาย
หรือไมหรือวาตอง
เลื่อนออกไป 

980 980 980 1.การบันทึก 
Forecast เขา
โปรแกรม 
Syteline7 
2.การประมวล 
Planning ใน
โปรแกรม 
Syteline7 

5 100 15 -940 -95.92% 
 
 

4.การกรอกขอมูลใน
ตาราง 
Excel(Delivery Plan)
วาเปด PR เพิ่มหรือ
เลื่อนออกไป 
5.จัดทํา Delivery 
Plan 

393 375 397 3.การ
ตรวจสอบ
สถานะขอมูล
ของรายการที่
ตองส่ังซ้ือ
ประจําเดือน 

120 120 120 -268.33 -69.10% 

6.การเปด PR ส่ังซ้ือ 100 87 103 4.การเปด PR 
ส่ังซ้ือ
(Generate จาก
ระบบ 
Planning) 

200 178 210 +99 +102.06% 

เวลารวมทั้งหมด
(นาที) 

1,473 1,442 1,480 เวลารวม
ทั้งหมด(นาที) 

325 398 345 -1,109 -75.70% 

        
             จากตาราง 36 เวลารวมที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาในประเทศโดย
เปรียบเทียบระหวางแบบใช Excel กับ แบบใชระบบ Syteline7 พบวาผลรวมเวลาเฉลี่ยที่ใชตอ
เดือนเร็วขึ้น 1,109 นาที เน่ืองจากลดขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล สินคาคงเหลือ,สินคาคงคลังตาม
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อายุ และ ใบสั่งซ้ือที่สงมอบแลว แตรวบรวมเฉพาะ Forecast และสินคาอายุสั้นในตอนแรก(กรณีมี
ปรับ Forecast จึงแกไขเปนครั้งๆไป) และใชวิธีประมวล Planning ในโปรแกรม Syteline7 เพ่ือให
ระบบคํานวณแตละรายการที่ตองสั่งซื้อในแตละเดือน 
 
              (2) รายงานเปรียบเทียบเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศ (77 
รายการ) 
 
ตาราง 37 รายงานเปรียบเทียบเวลาที่บนัทึกไดในการวางแผนผลติสินคาตางประเทศ 
 

เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา 
โดยใชระบบ Excel ใชเวลา(นาที) 

เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา
โดยใชระบบ Syteline 7 ใชเวลา(นาที) 

เปรียบเทียบ 

ข้ันตอน 10/52 11/52 12/52 ข้ันตอน 01/53 02/53 03/53 ผลตาง
เวลา 

ผลตาง%

1.การตรวจสอบสต็อค 
สินคาประจําสัปดาห
และกรอกในตาราง 
Excel 
(DailySaleLotReport)  
2.การตรวจสอบ PO 
ถัดไปของสินคาและ
กรอกในตาราง Excel 
(DailySaleLotReport)  

360 360 360 1.การบันทึก 
Forecast เขา
โปรแกรม 
Syteline7 
2.การประมวล 
Planning ใน
โปรแกรม 
Syteline7 

0 30 55 -331.67 -92.13% 
 
 
 

3.การตรวจสอบขอมูล
ที่ผูกสูตรในตาราง 
Excel 
(DailySaleLotReport)  
วาขายไดกี่เดือนและ
พิจารณารายการที่ตอง
สั่งซื้อประจําเดือน 

960 960 960 3.การตรวจสอบ
สถานะขอมูล
ของรายการที่
ตองส่ังซ้ือ
ประจําเดือน 

240 240 240 -720 -75.00% 

4.การเปด PR ส่ังซ้ือ 24 22 22 4.การเปด PR 
ส่ังซ้ือ(Generate 
จากระบบ 
Planning) 

108 33 137 +70 +304.35% 

เวลารวมทั้งหมด
(นาที) 

1,344 1,342 1,342 เวลารวม
ทั้งหมด(นาที) 

348 303 432 -982 -73.12% 

 
               จากตาราง 37 เวลารวมที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาของทั้งสินคาตางประเทศ
โดยเปรียบเทียบระหวางแบบใช Excel กับ แบบใชระบบ Syteline7 พบวาผลรวมเวลาเฉลี่ยที่ใชตอ
เดือนเร็วขึ้น 982 นาที เน่ืองจากลดขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล สินคาคงเหลือ,สินคายืม,สินคาคง
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คลังตามอายุ และ ใบสั่งซ้ือรอสงมอบ แตรวบรวมเฉพาะ Forecast และสินคาอายุสั้นในตอนแรก
(กรณีมีปรับ Forecast จึงแกไขเปนครั้งๆไป) และใชวิธีประมวล Planning ในโปรแกรม Syteline7 
เพ่ือใหระบบคํานวณแตละรายการที่ตองสั่งซื้อในแตละเดือน 
 
                  4.3.3.4 ผลชีว้ัดเพื่อทดสอบสมมติฐานทางดานเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลติ
สินคา 
                            (1) ทดสอบสมมตฐิานทางดานเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาใน
ประเทศ( 43 รายการ)โดยเทียบระหวางเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel กับ
เวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7 โดยเทียบขอมูลของตาราง 21 กับ 
ตาราง 30 สรุปไดวาสําหรบัสินคาในประเทศ เวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสนิคาแบบใช Excel 
มากกวา เวลาที่ใชในการวางแผนผลิตสนิคาแบบใชระบบ Syteline7 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
                          (2) ทดสอบสมมติฐานทางดานเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคา
ตางประเทศ( 77 รายการ)โดยเทียบระหวางเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสนิคาแบบใช Excel 
กับเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสนิคาแบบใชระบบ Syteline7 โดยเทียบขอมูลของตาราง 25 
กับ ตาราง 34 สรุปไดวาสําหรับสินคาตางประเทศ เวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคาแบบใช 
Excel มากกวา เวลาทีใ่ชในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
   งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาถึงการประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP 

(Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคาและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) กับการวางแผนการผลิตสินคาดวยระบบเดิม ในอุตสาหกรรม
การผลิตและจําหนายยา โดยอาศัยบริษัทกรณีศึกษา  

   โดยวิธีการคือทําการประเมินผลการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการ
วางแผนการผลิตสินคาและสุมแบบตัวอยางเวลาในการวางแผนการผลิตสินคาในประเทศจํานวน 43 
รายการ และสินคาตางประเทศจํานวน 77 รายการโดยขอมูลเวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคา
ดวยระบบเดิมจะเก็บขอมูลเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – ธันวาคม 2552 สวนขอมูลเวลาที่ใชใน
การวางแผนการผลิตสินคาดวยระบบ ERP (Syteline7) จะเก็บขอมูลเวลาตั้งแตเดือนมกราคม 2553 
– มีนาคม 2553 ซึ่งสามารถสรุปผลไดวาการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) สามารถ
ชวยในการวางแผนการผลิตสินคาได ซึ่งจะชวยในสวนของขั้นตอนการทํางานยอยลดลง โดยสินคา
ในประเทศจากเดิมมีขั้นตอนยอย 26 ขั้นตอน สินคาตางประเทศจากเดิมมีขั้นตอนยอย 38 ขั้นตอน 
หลังจากใชระบบ ERP(Syteline7) มาชวยในการวางแผนการผลิตสินคา สามารถลดขั้นตอนการ
ทํางานยอยลดเหลือ 21 ขั้นตอนเพราะในแตละขั้นตอนใชโปรแกรมเดียวนั่นคือระบบ ERP 
Syteline7  และผลประเมินทางดานความพึงพอใจในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ 
ERP(Syteline7) จากแบบสอบถามทั้งหมด 5 คน พบวามีความพึงพอใจในการใชการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP(Syteline7) มีระดับความพึงพอใจ 100%  และในเรื่องความผิดพลาดใน
การวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ ERP(Syteline7) พบวาความผิดพลาดในการใชการบริหาร
ทรัพยากรดวยระบบ ERP(Syteline7) เปนศูนย เพราะระบบ ERP (Syteline7) ทําใหขอมูลเชื่อมโยง
กันลดจํานวนขอมูลที่ตองรวบรวมและจํานวนขอมูลที่ตองบันทึกลง และการบริหารทรัพยากรดวย
ระบบ ERP (Syteline7) สามารถชวยลดเวลาในการวางแผนการผลิตสินคาได โดยสินคาในประเทศ
จากเดิมใชเวลารวมเฉลี่ย 1,465  นาที/เดือน ลดเหลือเวลารวมเฉลี่ยเพียง 356 นาที/เดือน ซึ่งเร็ว
กวารอยละ 75.70 สวนสินคาตางประเทศจากเดิมใชเวลารวมเฉลี่ย 1,343 นาที/เดือน ลดเหลือเวลา
รวมเฉลี่ยเพียง 361 นาที/เดือน ซึ่งเร็วกวารอยละ 73.12 และผลสรุปสมมติฐานทางดานเวลาที่
บันทึกไดในการวางแผนผลิตโดยเทียบระหวางเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช 
Excel กับเวลาที่บันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7 ของทั้งสินคาในประเทศ
และตางประเทศ พบวาเวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตสินคาแบบใช Excel มากกวา เวลาที่ใชใน
การวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
              การวิจัย เรื่อง การประยุกตใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) มีผลตอ
การวางแผนการผลิตสินคา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
             1. การบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคามีผล
ตอความพึงพอใจกับพนักงาน โดยพบวามีความพึงพอใจในการใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ 
ERP(Syteline7) มีระดับความพึงพอใจ 100%  และในเรื่องความผิดพลาดในการวางแผนผลติสินคา
แบบใชระบบ ERP(Syteline7) พบวาความผิดพลาดในการใชการบริหารทรัพยากรดวยระบบ 
ERP(Syteline7) เปนศูนย เพราะระบบ ERP (Syteline7) ทําใหขอมูลเชื่อมโยงกันลดจํานวนขอมูลที่
ตองรวบรวมและจํานวนขอมูลที่ตองบันทกึลง สอดคลองกับงานวิจัย ของ ศิริรัตน สัจจะมโน (2549) 
ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของประสิทธิภาพการบรหิารทรัพยากรดวยระบบ ERP ที่มีผลตอการ
ดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความคดิเห็นดวยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิภาพการบรหิารทรัพยากรดวยระบบ ERP โดยรวมและเปนรายดานทุกดานอยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานความถูกตองแมนยํา คือ ระบบ ERP มีความนาเชื่อถือมากกวาการบันทึก
ขอมูลดวยระบบเดิม  ดานการประหยัดคาใชจาย คือ ระบบ ERP เปนระบบที่ใชติดตาม ตรวจสอบ 
รวมทั้งจัดเก็บขอมูลแทนการจัดเก็บรายงานเปนกระดาษ ทําใหลดปรมิาณเอกสารและสถานที่
จัดเก็บของหนวยงาน ดานความโปรงใส คือ ระบบ ERP สามารถสอบทานถึงผูบันทึกขอมูลไดวามี
การบันทึกและแกไขขอมูลโดยผูใชระบบหรือไม และดานความรวดเร็วเปนปจจุบนัและทันตอการ
ตัดสินใจ คือ ระบบ ERP เปนระบบออนไลนเรียลไทมมีการปรับยอดขอมูลและประมวลทันทีเม่ือมี
การบันทึกขอมูลเขาระบบทาํใหขอมูลเปนปจจุบัน 

  2. การบริหารทรัพยากรดวยระบบ ERP (Syteline7) ในการวางแผนการผลิตสินคา
สามารถลดเวลาในการวางแผนการผลิตสินคาได โดยสินคาในประเทศจากเดิมใชเวลารวมเฉลี่ย 
1,465  นาที/เดือน ลดเหลือเวลารวมเฉลี่ยเพียง 356 นาที/เดือน ซึ่งเร็วกวารอยละ 75.70 สวนสินคา
ตางประเทศจากเดิมใชเวลารวมเฉลี่ย 1,343 นาที/เดือน ลดเหลือเวลารวมเฉลี่ยเพียง 361 นาที/
เดือน ซึ่งเร็วกวารอยละ 73.12 สอดคลองกับงานวิจัย ของ พฤฒิ สุวรรณโกสุม (2548) ได
ทําการศึกษาเพื่อสรางระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการผลิตอัตโนมัติใหกับโรงงานตัวอยางโดยใช
โปแกรมประยุกตไมโครซอฟทแอคเซส จาการวิจัยพบวาเม่ือนําระบบมาใชงาน โรงงานตัวอยาง
สามารถวางแผนการผลิตไดเร็วกวาเดิมซ่ึงใชเวลาทั้งสิ้นกวา 14 ชั่วโมง ลดลงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง 
ซึ่งเร็วกวาเดิม 71.43% การสงสินคาไมตรงเวลาลดลงกวาเดิมของปริมาณงานใน 1 เดือน 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
              ในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
                1. ในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7 ยังมีสวนที่ตองบันทึกและรวบรวม
ขอมูลอยู (Forecast , สินคาอายุสั้น) ควรมีการพัฒนา Report เพ่ิม(เฉพาะ) ที่เรียกจากระบบ 
Syteline7 จะสามารถทํางานไดงายขึ้น 
                2. ควรมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานใหมีการปรับปรุงขอมูลทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
                3. ควรมีการกําหนดการทบทวนขอมูลที่ใชในการวางแผนผลิตสินคาปละ 1 ครั้ง  
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ภาคผนวก  ก 
จํานวนรายการชื่อสินคา 
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     รายการสินคา 
 

  
 
 รายการสินคามีทั้ง 120 รายการ โดยแบงได 2 ประเภท 
 

1. สินคาในประเทศ จํานวน 43 รายการ ประกอบดวย 
1.1 ผลิตเอง จํานวน 37 รายการ 
1.2  จางผลิต จํานวน 6 รายการ 

   
2.สินคาตางประเทศ จํานวน 77 รายการ ประกอบดวย 
2.1 ประเภทเครื่องมือแพทย(เลนส) จํานวน 11 รายการ 
2.2 ประเภทยา จํานวน 32 รายการ 
2.3 ประเภทตวั test ตั้งครรภ จํานวน 10 รายการ 
2.4 ประเภทวสัดุการแพทย(กระดาษ)และประเภทตัว test ยาเสพติด จํานวน 24 รายการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชซอฟทแวรในการทํางาน  
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แบบฟอรมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 0 

1.ระบบใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว            
2.ระบบมีความเหมาะสมกับภาระงาน 
และชวยแบงเบาภาระงานของผูใชงาน            
3. ระบบมีการจําแนกเมนูการทํางานโดยละเอียด  
เปนระบบ และครอบคลุมการทํางานทุกภาระงาน            

4.ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง            

5.ระบบมีความพรอมในการใหบริการแกผูใชอยูเสมอ            

6.ระบบมีการแสดงรายงานที่ตรงตามความตองการของผูใช            

 
        ระดับความคิดเห็นที่ใชวัดแบงเปน 5 ระดับ คือ  

            5 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นมากที่สุด 
            4 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นมาก 
            3 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นปานกลาง 
            2 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นนอย 
            1 หมายถึง ทานพึงพอใจในรายการนั้นนอยที่สุด 
            0 หมายถึง ทานไมพึงพอใจในรายการนั้นเลย 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 1 

 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 2 
 

 
           

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 3 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 4 

 

 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 5 
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ภาคผนวก ค 
  ข้ันตอนการทํางานแบบใชระบบ ERP(Syteline7) 
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     การบันทึก Forecast เขาโปรแกรม Syteline 
1. การบันทึกขอมูลประมาณการยอดขาย(Forecast) 
1.1 เลือก Master Explore / Material / Planning / Forecast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 บันทึกขอมูลประมาณการยอดขาย 

     A คลิกปุม Fillter         
     B คลิกปุม News 
     C  กรอกรหัสสินคา 
     D กรอกประมาณการวันที่ตองการขายสินคา ใหกรอกวันที่ทีต่รงกับวันจันทรของทุกสัปดาห 
     E กรอกประมาณการจํานวนสินคาทีต่องการขายในวันที่ระบุในขอ C 
        โดยใชยอดขายรวมทั้งเดือน หารดวยจํานวนรวมของวันจันทรที่มีในเดือนนั้นๆ 
     F คลิกปุม Save      
        ***หากตองการกรอกรายการใหมใหยอนกลับไปทําขอ A-E จนครบทุกรายการ*** 

    G สิ้นสุดการทํางานคลิกปุม       เพ่ือปดหนาจอ Forecast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F G B A
C

D

E
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2. การแกไขประมาณการยอดขาย 
2.1 เขาหนาจอ Forecast     เลือก Master Explore / Material / Planning / Forecast 

 
 
2.2 แกไขขอมูลที่ตองการ  (แกไขเฉพาะ Field สีเหลืองและสีขาว เทานั้น  Field สีเทาแกไมได) 
       A พิมพรหัสสินคาที่ตองการแกไข 

       B คลิกปุม Fillter  
       C แกไข Forecast Date หรือ Original Qty  
       ปรากฏ (m) ตอทาย line no. ที่ตองการแกไข     
       D คลิกปุม Save    
       ***หากตองการกรอกรายการใหมใหยอนกลับไปทําขอ A-D จนครบทุกรายการ***  

       E สิ้นสุดการทํางานคลิกปุม     เพ่ือปดหนาจอ Forecast 

 
 
 
 
 

A

A

B
B

C

C

E
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3.การแกไขประมาณการยอดขาย 
3.1 เขาหนาจอ Forecast     เลือก Master Explore / Material / Planning / Forecast 

 
 
3.2 ลบขอมูลที่ตองการ 
      A พิมพรหัสสินคาที่ตองการลบ 

      B คลิกปุม Fillter  

      C เลือกรายการที่ตองการลบแลวคลิกปุม Delete         ขึ้นขอความ 

                
 
        ปรากฏ (d) ตอทาย line no.ที่ตองการลบ         
       D คลิกปุม Save          รายการที่ลบจะหายไป 
       ***หากตองการกรอกรายการใหมใหยอนกลับไปทําขอ A-D จนครบทุกรายการ*** 

       E สิ้นสุดการทํางานคลิกปุม           เพื่อปดหนาจอ Forecast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก OK

A
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A

BCED
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การประมวล Planning ในโปรแกรม Syteline 

 
1. สั่งประมวลผล Planning (รวบรวมประมาณการความตองการสินคาจากฝายขาย) 
1.1 เขาหนาจอ Planning 
     เลือก Windows / Master Explore / Material / Planning / Activity / Planning 

           
 
ปรากฏหนาจอ Planning 
1.2 เลือกวิธีการประมวล มี 2 วิธี  คือ 
1.2.1 ประมวลผลทันท ี
1.2.2 ตั้งเวลาประมวลผล ในชวงวันเวลาที่ตองการ 
       1.2.1 สั่งประมวลผลทันที  คลิกปุม Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        1.2.2 ตั้งเวลาการประมวลผลลวงหนา(ใหระบบประมวลผลตอนกลางคืน) 
        1.2.2.1 เลือกเมนู Action  /  เลือก Background 
 
 

    คลิก 
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ปรากฏหนาจอ Background Queue (Modal) 
      1.2.2.2 เลือกรูปแบบการสั่งประมวลผล 
 I สั่งประมวลผล 1 ครั้ง                  II สั่งประมวลผลหลายครั้งตามที่เลือก 
A Frequency  เลือก Daily                        B Tab Daily  เลือก Every 
B Tab Daily  เลือก Onec At                     F เลือก 24 Hour(s) 
C พิมพเวลาที่จะใหประมวลผล 10:00:00 PM G พิมพเวลาเริ่มตนที่จะใหประมวลผล 10:00:00 PM 
D เลือกวันทีท่ี่ตองการสั่งประมวลผล                พิมพเวลาสิ้นสุดที่จะใหประมวลผล 10:00:00 PM 
E กดปุม OK                                         E กดปุม OK  

 
 
2. ตรวจสอบผลลัพธ การสั่งประมวลผล Planning 
2.1 เขาหนาจอ Background Task History  
     เลือก Windows  / Master Explorer  / System  / Background Task History 
 
 
 
 
 
 
  

 

A
E

C
D

B

B
F

G
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ปรากฏหนาจอ Background Task History 
2.2 เรียกดูขอมูลที่ Run ไว เพ่ือตรวจสอบผลลัพทที่สั่งไว 

A กดปุม Fillter    
B พิมพ หรือ เลือกวันทีส่ั่งประมวลผลในชอง Start Date 
C พิมพ Plan* ในชอง Task Name 

D กดปุม Fillter  

 
 
 
 

A

B

C
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F ตรวจสอบชอง Return Status 
F1 ขึ้นคําวา  Tasks Suscesed = ประมวลผลสําเร็จ (ทาํขั้นตอนตอไป) 

  
 
F2 ขึ้นคําวา  Task Failed - Error - 1 = ประมวลผลไมสําเร็จ 
    (Capture หนาจอแจง IT ตรวจสอบทนัที) 

 
 
 
 
 
 
 

F1

F2
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                                  Generate จากระบบงาน Planning 
1. เขาหนาจอ Material Planner Workbench ในการ Generate ใบขอซื้อ(PR) จากระบบงาน 
Planning 
   เลือก Master Explorer / Material / Planning / Material Planner Workbench 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. เลือกรายการที่ตองการในหนาจอ Material Planner Workbench 
A เลือก  Purchase Requisiton 
B ติ๊ก X ในชอง Process line เลือกรหัสสินคา/วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑที่ตองการ 
   (เลือกแยกทีละกลุม ไดแก สินคา,วัตถดิุบ,บรรจุภัณฑ,คาจางผลิต) 
C ปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยตามความตองการ(ถามี) 
D ปรับเปลี่ยนกําหนดสงมอบที่ตองการวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ(Due Date) 
   (D-Lead Time ที่ใชในการสั่งซื้อ =  Due Date ใน PR) 
E คลิกปุม Reset Process 
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F พิมพเลขที่ PR  ดังนี้ 
   PRSCLXX  สําหรับสินคาสําเร็จรูป       (รหัสขึ้นตนดวย R) 
   PRSCRXX  สําหรับวัตถดิุบ                (รหัสขึ้นตนดวย R) 
   PRSCPXX  สําหรับบรรจุภัณฑ           (รหัสขึ้นตนดวย P) 
   ( XX = 01-99  หมายถึง ป ค.ศ. ที่ออก PR ) 
G คลิกปุม OK 
H คลิกปุม OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H

F
G

A

B C
D
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คูมือการตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 

 
 การตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ  มีขั้นตอนการทํางานหลัก ดังนี้ 
    1.ผูจัดการ Supply Chain กําหนด Parameter  ของปถัดไป  ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกป  
    2. พนักงานวางแผน ตรวจสอบสถานะของขอมูลที่เกี่ยวของ และประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของแกไขใหถูกตองเปนปจจุบัน 
    3. พนักงานวางแผน รวบรวมและบันทึกขอมูลเขา Syteline ใหเปนปจจุบัน 
    4. พนักงานวางแผน สั่งประมวลผลขอมูล  
    5. พนักงานวางแผน ตรวจสอบการสั่งซ้ือสินคาแตละรายการ(ตองสั่งซื้อเม่ือไร,จํานวนเทาไร,เขา
คลังวันไหน) 
 
1.ผูจัดการ Supply Chain กําหนด Parameter  ของปถัดไป  ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุก
ป ดังน้ี 
1.1 Planning Parameter 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Material / Planning / File / Planning Parameter) 
- เลือก tab General 
- แกไข Field MDAY Strart  เปน วันที่ 01/01/ปปจจุบัน 
- แกไข Field MDAY End     เปน วันที่ 31/12/ปถัดไป 

- คลิกปุม Save       
1.2 Planning Horizon Calendar 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Material / Planning / File / Planning Horizon 
Calendar) 

- คลิกปุม New  
- Field Start Date พิมพ วันที่ 01/เดือนถัดไป - วันที่ 01/เดือนสุดทายตาม MDAY End ในขอ 1.1 

- คลิกปุม Save   
 
2. พนักงานวางแผน ตรวจสอบสถานะของขอมูลที่เก่ียวของ และประสานงานกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของแกไขใหถูกตองเปนปจจุบนั ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2.1 สถานะ PR(Purchase Requisitions) 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Vendors / Purchase Requisitions / Perchase 
Requisition Lines) 
- Field Status(Line) เลือก Request / Field Requisition พิมพ PRSC* 

- คลิกปุม Fillter   
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- หากมีรายการที่คางรอดําเนินการ ใหประสานงานและติดตามใหดําเนินการ 
- Field Status(Line) เลือก Approved / Field Requisition พิมพ PRSC* 

- คลิกปุม Fillter   
- หากมีรายการที่คางรอดําเนินการ ใหประสานงานและติดตามใหดําเนินการ 
2.2 สถานะ PO(Purchase Order) 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Vendors / Purchase Order / Perchase Order 
Lines) 
- Field Line Status เลือก Ordered / Field Revision พิมพ 1* 

- คลิกปุม Fillter  
- ตรวจสอบรายการที่รอสงมอบ ตรงกับเอกสารใบสั่งซื้อหรือไม และประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของแกไขใหเปนปจจุบัน 
- Field Line Status เลือก Ordered / Field Revision พิมพ 0* / Field Received พิมพ >0 

- คลิกปุม Fillter    
- ตรวจสอบสนิคารายการใดที่ไมมีสินคารอสงมอบแลว ใหแกไข Status เปน Filled 

- คลิกปุม Save  
2.3 สถานะ Job Order 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Production / Jobs / Job Orders ) 
- Field Status เลือก Firm 

- คลิกปุม Fillter  
- ตรวจสอบรายการสินคาทีร่ับผิดชอบที่รอดําเนินการอยู ถูกตองและเปนปจจุบันหรือไม พรอม
แกไขใหเปนปจจุบัน 
- Field Status เลือก Released 

- คลิกปุม Fillter  
- ตรวจสอบรายการสินคาทีร่ับผิดชอบที่รอดําเนินการอยู ถูกตองและเปนปจจุบันหรือไม พรอม
แกไขใหเปนปจจุบัน 
2.4 Order Minimum, Order multipal, Leadtime, Day Supply   
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Material / Inventory / Items ) 
- Field Planner code พิมพ PN* 

- คลิกปุม Fillter  
- ตรวจสอบ Field  Order Minimum, Order multipal, Leadtime, Day Supply วาถูกตองและเปน
ปจจุบันหรือไม 
2.5 Safety Stock ตรวจสอบ/แกไขทันททีี่มีการเปลี่ยนแปลงและทบทวนทุก 6 เดือน 
- เขาโปรแกรม Syteline (Master Explorer / Material / Inventory / Item/Warehouse ) 
- Field Safety Stock พิมพ >0 
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- คลิกปุม Fillter  
- ตรวจสอบรายการสินคาทีร่ับผิดชอบที่รอดําเนินการอยู ถูกตองและเปนปจจุบันหรือไม พรอม
แกไขใหเปนปจจุบัน 

 
3. พนักงานวางแผน รวบรวมและบันทึกขอมูลเขา syteline ใหเปนปจจุบัน 
3.1 รวบรวมขอมูลที่ตองใชในการตรวจสอบสินคา 

A   รวบรวมลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
A1 เปดโปรแกรม Syteline  (Master Explorer / Material / Planning / Forecast) 
A2 Fillter ขอมูล Forecast เดือนลาสุดที่บันทึกไวใน Syteline โดย Field Forecast Date พิมพ
เดือนลาสุดที่บันทึกไว เชน 30/12/2010 
A3 เปดโปรแกรม Excel ไฟล Forecast Syteline 
A4 Copy ขอมูลที่ Fillter ไวในโปรแกรม Syteline ตามขอ A2 นําไปวางในโปรแกรม Excel 
ไฟล Forecast Syteline Sheet FC 
A5 แกไขขอมูลในโปรแกรม Excel Sheet FC Field Forecast Date เปนวันที่ 30 ของเดือนที่
ตองการบันทกึ Forecast ใหม 
A6 ตรวจสอบและแกไข Forecast ในโปรแกรม Excel Sheet FC ใหเปนปจจุบัน เชน ดูจาก 
MRF Report TEVA, Lotus Note ฝายขายแจงปรับ Forecast 
B  สินคาอายุสั้น รวบรวมภายในวันที่ 15 ของเดือน 
B1 เปดโปรแกรม Syteline  (Master Explorer / Material / Inventory / Lots) 
B2  Fillter ขอมูลสินคาอายุต่ํากวา 1 ป โดย Field Expried Date พิมพวันที่หมดอายุอีก 1 ป
ขางหนา เชน <1/9/2011, Field On Hand พิมพ >0 
B3 Copy ขอมูลที่ Fillter ไวในโปรแกรม Syteline ตามขอ B2 นําไปวางในโปรแกรม Excel 
ไฟล Forecast Syteline Sheet สินคาอายุสั้น 
B4 รวบรวมรหัสสินคา.จํานวนสินคา.วันหมดอายุ ของสินคาอายุสั้นที่มีจํานวนมากกวา 50%
ของยอดจายเฉลี่ย 
3.2 บันทึกขอมูลที่ใชในการตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ(Forecast,สินคาอายุสั้น)  รวบรวมฉ1CC
ลวงหนาไมนอยกวา 5 เดือนภายในวันที ่15 ของทุกเดือน 
C1 นําขอมูล Forecast จากขอA6 Copy เขาโปรแกรม Syteline หนา Forecast โดยเลือก 
Field Item,Original Qty,Forecast Date จากไฟลในขอ A6 เลือกคําสั่ง Copy 
C2 เปดโปรแกรม Syteline หนา Forecast Fillter ขอมูลทั้งหมด 
C3 นํา Cursor ไปวางที่ New Line เลือก Edit---Paste Rows Append กดปุม Save 
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C4 นําขอมูลสินคาอายุสั้นจากขอ B4 บนัทึกเพิ่มหรือแกไขจํานวนที่เคยบันทึกไวที่โปรแกรม 
Syteline หนา Forecast 
บันทึกเพิ่มเลอืก New Line, แกไขขอมูล พิมพ Item ที่ตองการ  กดปุม Fillter 
บันทึกขอมูลเพ่ิม ใหพิมพ Item,Original Qty,Forecast(พิมพวันหมดอายุ) 
แกไขขอมูลเกา ใหพิมพ Original Qty หรือ Forecast Date(วันหมดอายุ) 
 

4. พนักงานวางแผน สั่งประมวลผลขอมูล 
4.1 Planning ระบบคํานวณหารายการสินคาถึงกําหนดสั่งซื้อ 

วิธีปฏบิตัิตามคูมือ การประมวลผล Planning ในโปรแกรม Syteline 
4.2 Material Planner Workbench Generation รวบรวมรายการสินคาที่ระบบแนะนําใหสั่งซื้อ 

วิธีปฏบิตัิตามคูมือ การตรวจสอบขอมูลทีร่ะบบ Syteline แนะนําใหสั่งซื้อ 
 

5. พนักงานวางแผน ตรวจสอบการสั่งซื้อสินคาแตละรายการ(ตองสั่งซื้อเมือ่ไร,จํานวน
เทาไร,เขาคลังวันไหน) 

D1 เปดโปรแกรม Syteline หนา Planning สั่งประมวลผลทุกวัน(ตัง้เวลาประมวลผลอัตโนมัติ
ทุกคืน) 
D2 เปดโปรแกรม Syteline หนา Material Planner Workbench Generation สั่งประมวลผล
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
D3 เปดโปรแกรม Syteline หนา Material Planner Workbench  Copy ขอมูลไปไวที่ Excel 
ไฟล รายงานตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ Sheet ตรวจสอบระบบแนะนํา 
D4 เปดโปรแกรม Excel ไฟล รายงานตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 
D5 พิมพรายงานตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ Sheet ตรวจสอบทุกรหัส 
กรณีไดดําเนินการ Update สถานะใบสัง่ซื้อ(PO) ในระบบ syteline ใหตรงกับเอกสารแลว 
ใหเปลี่ยนไปสัง่พิมพรายงานตรวจสอบสนิคากอนสั่งซื้อ Sheet ตรวจสอบระบบแนะนํา 
และปฏบิัตติามคูมือ SD-SCD-06 การตรวจสอบขอมูลที่ระบบ Syteline แนะนําใหสั่งซื้อ 
D6 เปดโปรแกรม Syteline หนา Planning Detail 
D7 Fillter Item ที่ตองการตรวจสอบทีละรายการ พรอมเขียนรายละเอียดที่ตรวจพบลงใน
รายงานตรวจสอบสินคากอนสั่งซื้อ 
และนํารายการที่ตรวจสอบไดไปดําเนินการออกใบขอซื้อ(PR) โดยปฏิบัตติามคูมือ การจัดทําใบ
ขอซ้ือ(PR)ในโปรแกรม Syteline  ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
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ภาคผนวก ง 
                                             การแปรผลการทดสอบสมมติฐาน 
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             1. ทดสอบสมมตฐิานทางดานเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาในประเทศ( 43 
รายการ)โดยเทียบระหวางเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel กับเวลาที่บันทึก
ไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7  
              
F-Test 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน  
H0 : σ2excel = σ2syteline7 
H1 : σ2excel ≠ σ2syteline7 
α = 0.05 
Test for Equal Variances: excel, syteline7  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
           N    Lower    StDev    Upper 
   excel  12  50.2450  74.3030  137.350 
syteline7  12  60.4092  89.3339  165.135 
 
F-Test (Normal Distribution) 
Test statistic = 0.69, p-value = 0.551 
 
Levene's Test (Any Continuous Distribution) 
Test statistic = 0.00, p-value = 0.988 
  

T-Test 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน  
H0 : μ excel - μ syteline7 = 0 
H1 : μ excel - μ syteline7 > 0 
α = 0.05 
Two-Sample T-Test and CI: excel, syteline7  
Two-sample T for excel vs syteline7 
                              SE 
           N   Mean  StDev  Mean 
excel     12  366.2   74.3    21 
syteline7  12   89.0   89.3    26 
Difference = mu (excel) - mu (syteline7) 
Estimate for difference:  277.2 
95% lower bound for difference:  219.7 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 8.27  P-Value = 0.000  DF = 22 
Both use Pooled StDev = 82.1629 
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             2. ทดสอบสมมตฐิานทางดานเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาตางประเทศ( 77 
รายการ)โดยเทียบระหวางเวลาทีบ่ันทึกไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใช Excel กับเวลาที่บันทึก
ไดในการวางแผนผลิตสินคาแบบใชระบบ Syteline7  
               
F-Test 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน  
H0 : σ2excel = σ2syteline7 
H1 : σ2excel ≠ σ2syteline7 
α = 0.05 
Test for Equal Variances: excel, syteline7  
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
           N    Lower    StDev    Upper 
   excel  12  20.9951  31.0479   57.392 
syteline7  12  60.4092  89.3339  165.135 
 
F-Test (Normal Distribution) 
Test statistic = 0.12, p-value = 0.001 
 
Levene's Test (Any Continuous Distribution) 
Test statistic = 3.17, p-value = 0.089 
  

T-Test 
ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน  
H0 : μ excel - μ syteline7 = 0 
H1 : μ excel - μ syteline7 > 0 
α = 0.05 
Two-Sample T-Test and CI: excel, syteline7  
Two-sample T for excel vs syteline7 
 
           N   Mean  StDev  SE Mean 
excel     12  344.8   31.0      9.0 
syteline  12   89.0   89.3       26 
Difference = mu (excel) - mu (syteline) 
Estimate for difference:  255.8 
95% lower bound for difference:  207.5 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 9.37  P-Value = 0.000  DF = 13 
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