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ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
การประยุกตระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการบริหารจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการที่ใหความสําคัญกับการเชือ่ มโยงธุรกิจเขา
ดวยกันครอบคลุมตั้งแตตนน้ํา (Upstream) ถึงปลายน้ํา (Downstream) เริ่มจาก Supplier จนถึงผูบริโภค
กลาวคือตั้งแตผูจาํ หนายวัตถุดิบ ฝายจัดซื้อ (เพื่อชวยจัดหาการรับคําสั่งซื้อ) ฝายวางแผน ผูผลิต (เพื่อชวย
การวางตารางผลิต) การจัดการสินคาคงคลัง ฝายขายและการตลาด ผูแทนจําหนาย (เพื่อชวยในการจัดการ
คลังสินคา) รวมถึงการบริหารงานขนสง จนกระทั่งถึงผูบริโภครายสุดทาย และการบริการลูกคา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไดเขาไปมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ นําไปสู
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูประกอบการ ในการบริหารงานขององคกรกระบวนการทางธุรกิจแบบใหมถูกสราง
และควบคุมโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก ในการเชื่อมโยงสารสนเทศระหวางหนวยงาน ภายในและ
ภายนอกองคกร สงผลใหความสามารถในการสื่อสารควบคุม ตลอดจนการประมวลผลเพื่อตัดสินใจเปนไปอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว
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รูปที่ 1 การเชือ่ มโยงสารสนเทศระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
จากรูปที่ 1 แสดงกิจกรรมตางๆ ภายในโซอุปทานที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารซึ่งกัน
และกัน (Information flow) ซึ่งองคประกอบหลักของการจัดการโซอุปทานจะแบงออกเปน 3 สวน คือ
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3647 โทรสาร 0 2644 8745
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1. เครือขายของผูขายหรือผูสง มอบ (Supplier Network)
2. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufactures)
3. เครือขายของลูกคา (Customer Network)
สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่กําลังไดรับ
ความนิยม อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) คือ ระบบที่
ใชในการจัดการและวางแผนการใชทรัพยากรตางๆ ขององคกร โดยเปนระบบทีเ่ ชื่อมโยงระบบงานตางๆ ของ
องคกรและเชือ่ มโยงขอมูลจากทุกแผนกทีเ่ กี่ยวของเขามาสูฐานขอมูลศูนยกลาง ตั้งแตการรวบรวมขอมูลการสั่ง
สินคาของลูกคา การสั่งซื้อของลูกคาผานตัวแทนขาย จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการสงสินคาและเก็บเงิน โดยจะ
ทําใหบริษัทดําเนินการไดงายขึ้น และยังสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินงานได ซึ่งเปนการประสานกัน
ระหวางกระบวนการ ตั้งแตการผลิต การเก็บรักษาสินคา จนถึงการขนสงสินคาใหลูกคาไปยังที่หมายปลายทาง
ที่ตางกันในเวลาเดียวกันได โดยชวยใหการวางแผนและบริหารทรัพยากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังชวยลดเวลาและขั้นตอนการทํางาน
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อยางไรก็ตาม ซอฟตแวร ERP ราคาคอนขางสูง ไมเหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งจะเติบโต สําหรับ SMEs สามารถ
เลือกใชงานซอฟตแวรยอยๆ ที่แบงเปนโมดูลทีละสวนกอนได เชน ระบบบัญชี ระบบสินคาคงคลัง เปนตน หรือ
อาจใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการแทนที่จะเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่อาจมีราคาแพง จะเห็นไดวา
ERP มีประโยชนสําหรับธุรกิจตั้งแตขนาดยอมไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ
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สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก กรณีของผลิตภัณฑของใชบนโตะอาหาร หรือของชํารวย และ
เครื่องประดับ ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ยังขาดการเชือ่ มโยงสารสนเทศระหวางองคกร รวมไปถึง
ขาดนโยบายและเครื่องมือที่เหมาะสมในเรื่องการจัดการสินคาคงคลัง สวนผลิตภัณฑกระเบื้องบุพื้น บุผนัง สวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ก็ยังขาดการเชื่อมโยงสารสนเทศระหวางองคกร เชนเดียวกัน
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดมีการเชื่อมโยงสารสนเทศในโซอุปทาน
ระหวางโรงงานกับผูจัดจําหนายทุกสาขา
สงผลตอความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา
กลาวคือ ผูผลิต คือ โรงงาน พัฒนาระบบฐานขอมูลภายใต Oracle เชื่อมโยงกับระบบ SAP ของผูจัดจําหนาย
ทุกสาขา ทําใหโรงงาน สามารถเช็กสตอกสินคาวาสาขาไหนมีเหลือเทาไร หรือสินคาตัวใดขาดอยู นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมระบบการผลิต การทําโปรโมชั่นสินคาที่ตองการยอดขายสูง อีกทั้งยังชวยดูแลเรื่องระบบ
ขอมูลใหงายขึน้ สามารถจัดการระบบตางๆ ในองคกรใหมีมาตรฐานมากขึ้น
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ดังนั้น สิ่งที่อุตสาหกรรมเซรามิกสวนใหญสามารถดําเนินการได คือการรวมกลุมของผูประกอบการ ซึ่ง
อาจจะเปนการรวมกลุมผูประกอบการ SME ดวยกัน หรือผูประกอบการ SME กับบริษัทผูซอื้ ขนาดใหญ การ
บริหารกลุมวิสาหกิจเครือขายและการเชือ่ มโยงเปนการบูรณาการที่เกิดการรวมมือตั้งแตการวางแผนการผลิต
ทั้งสวนของ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และการบริการของกลุมอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วใหแกลูกคา การ
เชื่อมโยงของระบบสายการผลิตและบริการ
เปนการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศและฐานขอมูลของ
ผูประกอบการตางๆ เชน ระบบการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การติดตอขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑการผลิต การ
จัดสง การจัดซื้อ ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบูรณาการนี้จะเปนการรวมมือของ
ผูประกอบการในกลุม ใหมีความตอเนื่องเสมือนหนึ่งเปนผูประกอบการเดียวกัน
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3647 โทรสาร 0 2644 8745
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ประโยชนของการเชื่อมโยงสารสนเทศระหวางองคกร
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะ
การบูรณาการกระบวนการทํางานระหวางองคกร ที่เรียกวา Interagency Management ในรูปแบบ
Collaborative Approach เพื่อใหคูคาในโซอุปทานสามารถแลกเปลี่ยนและรวมใชสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีที่
สําคัญอยางอินเทอรเน็ตและเอ็กทราเน็ตสนับสนุนกระบวนการโซอปุ ทาน และการบูรณาการในรูปแบบ B2B
(Business-to-Business) ซึ่งรูปแบบความรวมมือหรือการทํางานรวมกันและเกิดประโยชนดังตอไปนี้
1. มีการประสานและทํางานรวมกัน (Collaborative) มากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่
หลากหลาย จากการปฏิสัมพันธระหวางฝายงาน (Functional Departments) รวมทั้งการมีสวนรวมของคูคา
และลูกคาตลอดจนหนวยงานสนับสนุนภายนอก
2. ลดระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง (Overstock and Storage Stock) และความลาสมัยของสินคา
(New Goods) เนื่องจากการเชื่อมโยงและประสานงานกับคูคาอยางใกลชิด ทําใหไดรับสารสนเทศของอุปสงค
ตลอดทั้งโซอุปทาน ทําใหสามารถกําหนดการตางๆ อาทิ การสงมอบใหกับลูกคาไดอยางแมนยํา เปนตน
3. ลดคาใชจายในการสื่อสารและตนทุนการใหบริการลูกคา
เนื่องจากการเชื่อมตอผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําใหการบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา (Customer Relationship Management) ดีขึ้น กลาวคือคูค า
ในโซอปุ ทานสามารถเขาถึงสวนลูกคา (Customer Segments) ใหม รวมทั้งการรักษากลุมลูกคาเดิม ดวยการ
สนับสนุนการปฏิสัมพันธ ทําใหสามารถพัฒนาความรวมมือกันภายใน (Internal Collaboration) อยางบูรณาการ
โดยเฉพาะกระบวนการทํางานระหวางฝายงานภายในองคกร ที่เรียกวา “Cross-functional Team” โดยเฉพาะ
ระหวางฝายโลจิสติกสกบั การตลาด และทําใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ ลดรอบเวลาการทํางาน(Cycle time
reduction) ลดรอบระยะเวลาการทํางานของกระบวนการเติมเต็มคําสั่งซื้อ (Order fulfillment cycle time) ลด
ชวงเวลานํา (Lead Time) ของการจัดซื้อ ลดความผิดพลาด และลดระดับคลังสินคา เปนตน
4. พัฒนาความรวมมือกันระหวางองคกร (Interagency Collaboration) เปนการรวมมือในการทํางาน
ระหวางหนวยงานภายในหรือองคกรภายนอก เชน การพัฒนาระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)
หรือ JIT ทําใหชวยลดขอจํากัดทางทรัพยากรและลดความสูญเปลา รวมทั้งการรวมวางแผนการผลิตกับผูสง
มอบอยางใกลชิดในรูปแบบ “Supplier- implant” จึงทําใหการพยากรณอุปสงคแนนอนมากขึ้น
5. พัฒนาความรวมมือและการประสานงานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Collaboration) ในธุรกิจ
ระหวางองคกร (B2B) ในรูปแบบการทําธุรกรรมอัตโนมัติ (e-commerce) เชน การสั่งซื้อ การออกใบสําคัญ
ทางการเงินใบจัดสงสินคา เปนตน
6. สามารถวางแผนพยากรณรวมกันและการเติมเต็ม (Collaborative Planning Forecasting and
Replenishment) หรือ CPFR โดยปรับปรุงการประสานงานระหวางผูซ ื้อ และผูจัดหา ซึ่งมีการพยากรณอุปสงค
และอุปทานเพื่อใหเกิดความสอดคลองระหวางผูซื้อกับผูจัดหา และแสดงสารสนเทศบนเว็บไซด ทําใหคูคา
สามารถทําการอัปเดตขอมูล นอกจากนั้น CPFR จึงมีบทบาทตอกิจกรรมการรับคําสั่งซื้อการคลังสินคา และ
แผนการจัดสง ขณะนี้มีการใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมคาปลีก (Retail industry)
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