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บทคดัยอ่ 

 ปัจจุบันบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด มีกระบวนการจัดซื้อ 

และการจัดการวัสดุคงคลัง ที่ใช้การบันทึกข้อมูลลงกระดาษ และบางส่วน

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อมูล

ซ้ าซ้อนผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งปัญหามูลค่าวัสดุคงคลังที่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร และเสนอแนวทางหรือกลยุทธ์ในการ

จัดการวัสดุขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบการวางแผน

ทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning System : ERP) 

แบบ Open Source มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการ

วัสดุคงคลัง เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงานเอกสารส่วนการ

จัดซื้อวัสดุ รวมถึงลดความผิดพลาดของข้อมูลวัสดุคงคลัง ตลอดจนลด

มูลค่าวัสดุคงคลังขององค์กร ผลจากการศึกษา พบว่าจากการน าโปรแกรม 

Open Source ERP เวอร์ชั่น 8.0 (odoo) มาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์กร สามารถช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจาก 

7 ขั้นตอนเหลือ 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และลดเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่จัดท าใบขอซื้อ ใบขอราคา ใบสั่งซื้อ 

จนกระทั่งส่งข้อมูลไปยังซัพพลายเออร์ คิดเป็นร้อยละ 44.14 รวมถึงลด



ความผิดพลาดจ านวนวสัดุคงคลงัโดยรวม (มูลค่าความแตกต่างสัมบูรณ์ของ

วัสดุคงคลัง) คิดเป็นร้อยละ 18.28 เทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวม 

และลดมูลค่าวัสดุคงคลังโดยรวมได้คิดเป็นร้อยละ 32.06 กล่าวโดยสรุป 

โปรแกรม Open Source ERP เวอร์ชั่น 8.0 (odoo)  สามารถแก้ไขปัญหา

การจัดการวัสดุในองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถช่วยวางแผนกลยุทธ์

ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ค าส าคญั:  การวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ, กระบวนการจัดซื้อ, การจัดการ

วัสดุคงคลัง 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 

 บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด ด าเนินกิจการให้บริการ

ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงในส่วนของงานระบบวิศวกรรม ได้แก่ ระบบ

ปรับอากาศ (Air Condition & Ventilation System) ระบบไฟฟ้ าและ

สื่อสาร (Electrical & Communication System) ระบบสุขาภิบาลและ

ดับเพลิง (Sanitary & Fire Protection System) และระบบจ่ายแก๊ส (Gas 

System) กลุ่มลูกค้าของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด ประกอบ

ไปด้วยลูกค้าที่ด าเนินกิจการห้างร้าน, อาคารส านักงาน, ห้างสรรพสินค้า, 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โชว์รูม, โรงพยาบาล รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดย

ลูกค้าหลักขององค์กรได้แก่ ลูกค้าในเครือของ Tops Market, Tops Daily 

และ Tops Super ปัจจุบันองค์กรมีปัญหาดังนี้  1. จ านวนวัสดุคงคลังที่

เพิ่มขึ้น เนื่องจากสต็อคที่มากเกินไป (Over Stock) และสต็อคที่ไม่ได้ถูก

น ามาใช้เลย (Dead Stock) ส่งผลกระทบให้สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ 

ท าให้องค์กรต้องเช่าคลังเก็บวัสดุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนคงที่ในแต่ละปี

เพิ่มขึ้น 2. ไม่สามารถตรวจสอบสต็อคของสินค้าหรือวัสดุคงคลัง ท าให้

มูลค่าวัสดุคงคลังสูงขึ้น 3. ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลซัพพลาย

เออร์ รวมถึงข้อมูลของคลังเก็บวัสดุ ท าให้เกิดความสูญเปล่าในการท างาน

ของพนักงาน เนื่องจากใช้เวลานานในการค้นหาวัสดุและ 4. คลังเก็บวัสดุ

ไม่มีแผนผังที่ชัดเจนและไม่มีป้ายบ่งชี้วัสดุที่จัดเก็บ ท าให้ไม่สามารถติดตาม



สถานการณ์จัดส่งวัสดุได้  นอกจากนั้นการที่วัสดุสูญหายระหว่างท า

โครงการ มีผลให้โครงการล่าช้า ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  

 ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

จัดการวัสดุในองค์กร และเสนอแนวทางหรือกลยุทธ์ในการจัดการวัสดุของ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากร

วิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning System : ERP) แบบ Open 

Source มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการวัสดุคงคลัง 

เพื่อช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงานเอกสารส่วนการจัดซื้อวัสดุ 

รวมถึงลดความผิดพลาดของข้อมูลวัสดุคงคลัง ตลอดจนลดมูลค่าวัสดุคง

คลังขององค์กร 

 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1. ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource 

Planning) 

ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource 

Planning System) หรือ ERP คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวาง

แผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยง

ระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผนและ

บริหารทรัพยากรของบริษัทน้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วย

ลดเวลาและขั้นตอนการท างานได้อีกด้วย ERP จึงเป็นเครื่องมือที่

น ามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีก

ทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรของ

องค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2. คุณลักษณะของโปรแกรม Open Source ERP 

2.2.1. โปรแกรมมีขนาดเล็ก เหมาะส าหรับตั้งแต่ธุรกิจขนาด

เล็ก SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นโปรแกรมแบบ Open 

Source ที่อนุญาตให้น าไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

2.2.2. สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ง่าย โปรแกรม Open 

Source ERP เวอร์ชั่น  8.0 (odoo) สามารถดาวน์โหลดได้จาก



เว็บไซต์  www.odoo.com โดยมีคู่มือการติดตั้ งและการใช้งาน

ฐานข้อมูลเบ้ืองต้นให้ดาวน์โหลด 

2.2.3. มีลักษณะการใช้งานแบบ Client-Server มีโปรแกรม

ส่วนที่ให้บริการหรือ Server ท างานอยู่ตลอดเวลาและโปรแกรมลูก

ข่ายหรือ Client เข้ามาเรียกใช้บริการ การท างานลักษณะนี้ท าให้

สามารถท างานได้พร้อมกันหลายผู้ใช้  

2.2.4. โปรแกรมมีลักษณะเป็นโมดูล โปรแกรม Open Source 

ERP มีลักษณะเป็นหลายโมดูลเชื่อมต่อกัน โดยที่ผู้ใช้งานอาจจะไม่

ใช้งานทุก ๆ โมดูลก็ได้  โดยที่โมดูลสามารถแก้ไขได้ เองโดย

โปรแกรมเมอร์และสามารถเขียนขยายให้ตรงกับความต้องการของ

องค์กรได้  รวมไปถึงการปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถใช้งาน

ภาษาไทยได้ด้วย 

 

2.2.5. สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ได้ ตัวอย่าง 

เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่เป็นฝ่ายจัดซื้อสามารถเข้าถึงโมดูลในส่วน 

Purchase Management การจัดท าใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 

แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า น ว น สิ น ค้ า ใ น โ ม ดู ล  Warehouse 

Management เท่านั้น โดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายบัญชี 

เป็นต้น 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

การใช้ระบบ ERP ส าหรับการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา

โรงงานเฟอร์นิเจอร ์ (มณฑา แสนสะอาด, 2554) วตัถุประสงคข์อง

การศกึษาน้ีคือเพ่ือจัดการสินค้าคงคลังให้มคีวามถกูต้องแม่นย า ลด

เวลาในการท างาน และลดมลูค่าสินค้าคงคลัง โดยน าระบบ ERP มา

ใช้ในกระบวนการจดัซื้อจัดหา การรับสินคา้เข้าคลังสินค้า การผลติ 

การขายสินค้า ตลอดจนการส่งสินค้า ซึ่งจากเดิมใชก้ารบันทึกข้อมูล

สินค้าคงคลังผา่นโปรแกรม Excel โปรแกรมทางบัญช ี เน่ืองจาก

ระบบ ERP เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการในองค์กรได้

ทั้งหมด เก็บฐานข้อมูลไว้ที่เดยีวกัน ให้และให้ข้อมลูแบบเรียลไทม์ 



ผลการศกึษาพบว่าระบบ ERP ช่วยลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอนการ

ท างานลงได ้31.58% ลดเวลาในการท างานเฉลี่ย 50.11% ลดความ

ผิดพลาดของข้อมูลคลังสินค้าโดยรวมมลูคา่สินค้าคงคลังทีผ่ิดพลาด 

80.36% และลดมลูค่าสินค้าคงคลังลง 6.57% 

โปรแกรม SAP Business One เข้ามาใช้ในบริษัทผลติสื่อ

สิ่งพิมพ์ (กฤษฎมิา เบญจประภาพร, 2553) มาใช้ในกระบวนการจัด

จ าหน่ายและคลังสินคา้ จากระบบเดิมที่ใชเ้พียงการจดบันทึกซึ่งเกิด

ปัญหาด้านข้อมูลไมช่ดัเจน ขาดความถกูตอ้ง การน าโปรแกรมมาใช้

มีจุดมุ่งหมายหลักคือ เพื่อให้การท างานใช้เวลาน้อยลงและเพ่ิมความ

ถูกต้องในกระบวนการต่าง ๆ ลดปัญหามูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่ม

สูงขึ้น เน่ืองจากโปรแกรม SAP เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ

ระบบทั้งหมดขององคก์รได ้ เมื่อมีการวางแผนด้านการจ าหน่าย การ

วางแผนด้านสินค้าคงคลัง รวมไปถึงค่าใช้จา่ยต้นทุนตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในระบบขององคก์รตัง้แต่การสั่งซื้อสินค้าจนกระทั่งสินค้าถือมือลกูค้า 

จึงถือได้ว่าระบบ ERP เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อ

บริหารจัดการครอบคลุมทกุกระบวนการในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วย

ให้องค์กรสามารถวางแผนการจัดซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสม ส่งผล

ต่อมูลค่าสินคา้คงคลังที่ลดลง ตลอดจนเวลาในการท างานของ

กระบวนการตา่ง ๆ เช่น กระบวนการเบิกสินค้า กระบวนการจัด

จ าหน่าย กระบวนการตรวจนับสินค้า ลดลงอีกด้วย 

จากการศกึษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่า ส าหรับการน าระบบ 

ERP มาใช้ในโรงงานหรือองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่จะเป็นการน า

โปรแกรมที่ค่อนข้างใหญ่ ราคาสูง และมีความซับซ้อนมาใชง้าน 

ตัวอย่างเช่น โปรแกรม SAP Business One เน่ืองจากบรษิัทมี

เงินทุนและมีบคุลากรจ านวนมาก แต่ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมทีม่ีเงินทุนไม่มากและมีบุคลากรจ านวนน้อย ต้องการ

โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย ราคาไมสู่ง แต่สามารถท างานตาม

กระบวนการของธุรกจิได้ ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ Open Source ERP 

เวอร์ชั่น 8.0 (odoo) ซึ่งเป็นโปรแกรม ERP ที่เปิดให้นักพัฒนา

น ามาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มขีนาดและความซับซ้อนน้อย ผูใ้ช้

สามารถใช้งานได้ง่าย และเหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจของ



องค์กรกรณีศึกษา ซึ่งเป็นผลให้ผู้ศึกษาด าเนินการในข้อ 3. วิธี

การศกึษาต่อไป 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1. ศึกษากระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 

จ ากัด เพ่ือช่วยวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภาพสาเหตุและ

ผล เป็นเครื่องมือ 

3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็น

จิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 

3.4. การใช้โปรแกรม Open Source ERP เวอร์ชั่น 8.0 (odoo) มา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังประยุกต์ใช้ระบบ 

Open Source ERP  

3.6. การน าไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยระยะเวลาในการทดสอบ

ระบบ 1 เดือน 

3.7. การปรับกระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพ

พลาย จ ากัด  

3.8. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1. ผลการศึกษากระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพ

พลาย จ ากัด 

กระบวนการทางธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 

จ ากัด เริ่มจากการเข้าร่วมประมูลโครงการฯ วิศวกรโครงการจะเป็นผู้

ตรวจสอบราคาโครงการ ประเมินระยะเวลาที่ใช้ติดตั้งระบบของ

โครงการ ถอดแบบตามความต้องการของลูกค้า ค านวณจ านวนวัสดุ



ที่ ต้ องใช้ ส าหรับโครงการและจัดท าใบขอซื้ อ  (Purchasing 

Request: PR) เพื่อส่งให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ หลังจากนั้นผู้จัดการ

แผนกจัดซื้อจะตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อ และจัดท าใบขอ

ราคา (Request for Quotation: RFQ) ไปยังซัพพลายเออร์ เมื่อได้

ข้อมูลราคาวัสดุตอบกลับมาแล้วผู้จัดการแผนกจัดซื้อจะเปรียบเทียบ

ซัพพลายเออร์โดยใช้ 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ราคา 2) คุณภาพของ

วัสดุ และ 3) ระยะเวลาการรอคอยสินค้า (Lead Time) หลังจากนั้น

เป็นการจัดท าใบสั่งซื้อ (Purchasing Order: PO) ไปยังซัพพลาย

เออร์ที่ต้องการ จากการศึกษาในกระบวนการทางธุรกิจเบื้องต้น 

พบว่าขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อและการรับวัสดุ เข้าคลัง ไม่มี

กระบวนการตรวจสอบจ านวนวัสดุคงเหลือก่อนจัดซื้อ และไม่มีการ

บันทึกข้อมูลวัสดุเข้า-ออกคลังในกระบวนการรับวัสดุ 

4.2. ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) เป็นเครื่องมือ พบว่ามีจ านวนวัสดุคง

คลังทั้งที่เป็นแบบ Dead Stock และ Over Stock อยู่เป็นจ านวนมาก 

สาเหตุของปัญหาเกิดจาก 5 สาเหตุหลัก ได้แก่  1) วิธีการท างาน 

(Method) 2) พนักงาน (Man) 3) เครื่องจักร (Machine) 4) วัตถุดิบ 

(Material) และ 5) สิ่งแวดล้อม (Environment)  แสดงในรูปที่ 1 

 



       

 
 

รูปที่ 1: แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ของปัญหา 

 

4.3. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในกระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 

จ ากัด แบ่งเป็น 2 กระบวนการทางธุรกิจหลัก ได้แก่ กระบวนการ

จัดซื้อวัสดุ และกระบวนการจัดการคลังเก็บวัสดุ พบว่า ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเอกสารการจัดซื้อวัสดุมี 7 ขั้นตอน ใช้เวลาเฉลี่ย 41.05 

นาที และข้อมูลกระบวนการจัดการคลังเก็บวัสดุ พบว่าปัจจุบันองค์กร

ไม่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องรวบรวมข้อมูลวัสดุตามบัญชี

โดยแบ่งตามประเภทของวัสดุ พบว่ามูลค่าวัสดุคงคลังตามบัญชีมี

มูลค่า 880,276.50 บาท และมูลค่าวัสดุคงคลังที่นับได้จริงมีมูลค่า 

1,156,417.04 บาท จะเห็นได้ว่า ระบบเดิมที่ใช้การจดในกระดาษ 

หรือใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดเก็บข้อมูล มูลค่าวัสดุ

คงคลังที่นับได้จริงเปรียบเทียบกับข้อมูลมูลค่าวัสดุคงคลังตามบัญชีมี

มูลคา่มีค่าแตกต่างกันมาก หรือข้อมูลมีความผิดพลาดสูง 

4.4. ผลการใช้โปรแกรม Open Source ERP เวอร์ชั่น 8.0 (odoo)  

ท าการติดตั้ง 2 โมดูลหลัก ได้แก่ Purchase Management 

Module และ Warehouse Management Module เนื่ องจากเป็น



โมดูลที่เหมาะสมต่อการจัดการปัญหาวัสดุภายในองค์กร และตั้งค่า

แต่ละโมดูลให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจขององค์กร  

4.5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังประยุกต์ใช้

ระบบ Open Source ERP  

พบว่าการข้อมูลมูลค่าวัสดุคงคลังที่นับได้จริงเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลมูลค่าวัสดุคงคลังตามบัญชี เพื่อหามูลค่าความแตกต่างสัมบูรณ์

ของวัสดุแต่ละรายการ พบว่าก่อนใช้ระบบมีมูลค่าความแตกต่าง

สัมบูรณ์โดยรวม 283,588.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.88 โดยวัสดุ

บางรายการมีร้อยละความแตกต่างสัมบูรณ์สูงถึงร้อยละ 74 และหลัง

ใช้ระบบมีมูลค่าความแตกต่างสัมบูรณ์โดยรวม 29,808.24 บาท คิด

เป็นร้อยละ 3.79 

 

 

4.6. ผลการทดสอบโปรแกรม  Open Source ERP เวอร์ชั่น 8.0 

(odoo) ไปใช้กับองค์กร 

โดยทดสอบใช้โปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 

15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผลการศึกษา

ดังต่อไปนี ้

4.6.1. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ มีผลการทดสอบระบบในส่วน

ของขั้นตอนและเวลาในการท างาน พบว่าเมื่อน าระบบ Open 

Source ERP มาใช้ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการท างานของส่วนการ

จัดซื้อวัสดุลดลงจากเวลาเฉลี่ยรวม 41.05 นาที ลดลงเป็น 22.93 

นาที คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.14 และขั้นตอนการด าเนินงานลดลง

จาก 7 ขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน คิดเป็นลดลงร้อยละ 28.57  

4.6.2. กระบวนการจัดการคลังเก็บวัสดุ  หลังจากใช้ระบบ 

Open Source ERP พบว่ามีมูลค่าความแตกต่างสัมบูรณ์โดยรวม 

29,808.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 แสดงในรูปที่  2 โดยการ

เปรียบเทียบมูลค่าวัสดุคงคลังระหว่างที่นับได้จริงและมูลค่าในระบบ 



ERP ของวัสดุแต่ละประเภทแสดงในแผนภาพฮีสโตแกรม ซึ่งจะเห็น

ได้ว่ามูลค่าวัสดุคงคลังระหว่างที่นับได้จริงและมูลค่าในระบบ ERP มี

ความแตกต่างกันน้อย หรือแทบไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการน า

ระบบ ERP มาใช้ ช่วยสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลวัสดุคง

คลัง และช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลจ านวนวัสดุคงคลังได้เมื่อ

เทียบกับก่อนน าระบบ ERP มาใช้ ซึ่งก่อนน าระบบมาใช้ มูลค่าวัสดุ

คงคลังที่นับได้จริงกับข้อมูลมูลค่าวัสดุคงคลังตามบัญชีมีค่าความ

แตกต่างที่สูงกว่า มีความผิดพลาดของข้อมูลสูงกว่าหลังใช้ระบบ 

ERP 

ส่วนเส้นกราฟแสดงร้อยละความแตกต่างสัมบูรณ์ของวัสดุแต่

ละประเภท จะเห็นได้ว่าวัสดุที่มีร้อยละความแตกต่างสัมบูรณ์สูงสุด 

ได้แก่ PVC Fitting ในหมวดระบบประปา วัสดุที่มีร้อยละมูลค่าความ

แตกต่างสัมบูรณ์ร้อยละ 0 (มูลค่าวัสดุคงคลังที่นับได้จริงมีมูลค่า

เท่ากันกับในระบบ) ได้แก่ วัสดุประเภทยางหุ้มท่อ PVC และวัสดุอื่นๆ 

ในหมวดระบบประปา และหมวดระบบจ่ายแก๊ส ส าหรับวัสดุที่มีมูลค่า

สินค้าคงคลังสูง ได้แก่ สายไฟ ในหมวดระบบไฟฟ้า มีร้อยละความ

แตกต่างสัมบูรณ์เท่ากับ 3.39 

โดยสรุป ค่าความแตกต่างของมูลค่าวัสดุคงคลังระหว่างที่นับ

ได้จริงและมูลค่าในระบบ ERP โดยรวมหลังจากใช้ระบบ Open 

Source ERP มีค่าน้อยกว่าก่อนใช้ระบบ (จากร้อยละ 23.88 เหลือ

เพียงร้อยละ 3.79) ซึ่งหมายความว่าการน าระบบ ERP มาใช้ ช่วย

ลดความผิดพลาดของข้อมูลจ านวนวัสดุคงคลัง ส่งผลให้กระบวนการ

จัดการคลังเก็บวัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นอกจากนี้ โปรแกรมสามารถช่วยตรวจสอบสต็อคเพ่ือวางแผน

ก่อนการจัดซื้อ สามารถช่วยให้ระบายวัสดุคงคลังที่เป็น Dead Stock 

ได้ ซึ่งพบว่า มูลค่าวัสดุคงคลังที่สามารถระบายออกมาได้มากที่สุด 

คือ วัสดุประเภทสายไฟในหมวดระบบไฟฟ้า โดยมีมูลค่า 106,298 

บาท และวัสดุระบบจ่ายแก๊สเป็นวัสดุที่ไม่ได้ระบายออกเลยในช่วงที่

ทดสอบใช้งานระบบ ซึ่งรวมมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมดที่สามารถ

ระบายออกจากคลังเก็บวัสดุได้ในระยะเวลา 1 เดือน มีมูลค่า 



185,941.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.08 เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุคง

คลังรวมก่อนใช้ระบบ แสดงในรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 2: ข้อมูลมลูค่าวสัดุคงคลังระหว่างที่นบัได้จริง กับข้อมูลมลูค่าวัสดุคง

คลังในระบบ 

 



 

                

รูปที่ 3: มูลค่าวัสดทุี่ระบายออกจากคลังได้ หลังจากใช้ระบบ 

4.7. ผลการปรับกระบวนการธุรกิจของบริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพ

พลาย จ ากัด  

พบว่าการใช้ระบบ Open Source ERP เพื่อบริหารจัดการ

การจัดซื้ อและวัสดุคงคลัง ช่ วยลดมูลค่ าวัสดุคงคลั งได้จาก

รายละเอียดมูลค่าวัสดุคงคลังที่นับได้จริงก่อนและหลังใช้ระบบ โดย

ก่อนใช้ระบบองค์กรมีมูลค่าวัสดุคงคลังรวม 1,156,417.04 บาท และ

หลังใช้ระบบองค์กรมีมูลค่าวัสดุคงคลังรวม 785,652.81 บาท ท าให้

มูลค่าวัสดุคงคลังลดลง คิดเป็นร้อยละ 32.06 โดยวัสดุที่สามารถลด

มูลค่าได้มากที่สุด คือ สายไฟ วัสดุหมวดระบบไฟฟ้าอื่นๆ และ

ตู้ควบคุม ตามล าดับ 

4.8. ส าหรับกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  

กลยุทธ์ระยะสั้น: ระบบ Open Source ERP ช่วยวางแผนการ

สั่งซื้อ ท าให้การจัดการระบบวัสดุคงคลังมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ช่วยลดต้นทุนมูลค่าวัสดุคงคลัง  ช่วยในการติดต่อสั่งซื้อวัสดุ ใช้

เครือข่ายเพื่อการสื่อสารในการติดต่อกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า 



ช่วยในการติดตามสินค้าหรือวัสดุ เพื่อลดการสูญหายของวัสดุ

ระหว่างท าโครงการ ลดปัญหาความล่าช้าในการท าโครงการ  

กลยุทธ์ระยะยาว: ระบบ Open Source ERP สามารถติดตั้ง

โมดูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้เพื่อให้ฐานข้อมูลของทั้งองค์กรเป็นฐานข้อมูล

เดียวกัน ท าให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น รวมถึง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการปรับองค์กรให้มี

การใช้อุปกรณ์ส านักงานและการสูญเสียทรัพยากรน้อยลง 

 

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการน าระบบ Open Source ERP มาใช้แก้ปัญหาการ

จัดการวัสดุขององค์กรกรณี ศึกษา พบว่าระบบ Open Source ERP 

สามารถช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจาก 7 

ขั้นตอนเหลือ 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และลดเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแต่จัดท าใบขอซื้อ ใบขอราคา ใบสั่งซื้อ 

จนกระทั่งส่งข้อมูลไปยังซัพพลายเออร์ คิดเป็นร้อยละ 44.14 รวมถึงลด

ความผิดพลาดจ านวนวสัดุคงคลงัโดยรวม (มูลค่าความแตกต่างสัมบูรณ์ของ

วัสดุคงคลัง) คิดเป็นร้อยละ 18.28 เทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวม 

และลดมูลค่าวัสดุคงคลังโดยรวมได้คิดเป็นร้อยละ 32.06 

 กลยุทธ์ส าหรับองค์กรในการน าระบบ Open Source ERP ไปใช้

งาน โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว โดยกลยุทธ์ระยะสั้น

ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ลดต้นทุนมูลค่าวัสดุคงคลังโดยการน าระบบมาช่วย

วางแผนการสั่งซื้อ ท าให้การจัดการระบบวัสดุคงคลังมีประสิทธิภาพ การใช้

เครือข่ายเพื่อการสื่อสารในการติดต่อกับซัพ-พลายเออร์หรือลูกค้าโดยน า

ระบบมาช่วยในการติดต่อสั่งซื้อวัสดุ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการได้

อย่างรวดเร็ว หรือน าระบบมาช่วยในการติดตามสินค้าหรือวัสดุ เพื่อลด

ปัญหาความล่าช้าในการท าโครงการ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยมีการ

ก าหนดหน้าที่สิทธิการใช้งานระบบ หรือการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ E-

Documents และใช้กรรมวิธีการท างานที่ เป็น  Transaction มากขึ้ น 

ส าหรับกลยุทธ์ระยะยาว คือกลยุทธ์การขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น ระบบ

สามารถท า  Website ขององค์ ก รเพื่ อติ ดต่ อกั บลู กค้ า  หรือท า  E-

Commerce ได้ รวมทั้งระบบสามารถติดตั้งโมดูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้เพื่อให้



ฐานข้อมูลของทั้งองค์กรเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้การบริหารจัดการ

ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
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