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   Wichien Dynamic Industry Co. Ltd.  

Success Story 

 

 

สมัมนาเพือ่ประชาสมัพนัธ ์

ผลการด าเนนิงานการส่งเสรมิ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูล สร้าง

ขีดความสามารถการแข่งขนัในระดับสากลปี 2558  

น าเสนอผลงานการด าเนินงานโครงการฯ  

“ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของการน าระบบ ERP มาใช ้โดยโรงงานทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเขา้รว่มโครงการฯ” 

บรษิทั วเิชยีรไดนามคิอนิดสัตร ีจ ากดั 

วทิยากร : 1. คุณรัชชานนท์ จ้อยรักษา (ผู้ช่วยหวัหนา้สว่น IT) 

                  2. คุณสมชาย จนีสุข            (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน) 
 

ความเปน็มาและธรุกจิของ WDI 
 

บริษัท วเิชียรไดนามิคอินดสัตรี จ ากัด เปน็บรษิัทของคน

ไทยที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นรายแรกของไทยมากว่า 40 

ป ี โดยผลิตไฟรถยนต์ต่างๆ เพื่อใช้ส าหรับอุตสาหกรรม 

OEM การเกษตร การก่อสร้าง หรือทางด้านพาณิชย์อื่นๆ 

อย่างหลากหลายทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟ LED และ

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อื่น ๆ มากมาย ภายใตแ้บรนดท์ี่

จดทะเบียนชื่อ Diamond, WEI, FITT  ซึ่งนโยบายที่เราใช้

ในการท างานของเราทา้ทาย ท าได้ด ี ถกู เรว็ ด ี รู้ลึก รู้

จริง ท าจริง และสิ่งที่คูก่ับองค์กรคือความรู้เสริมกับ

เทคโนโลยีคือ ERP ทีเ่ราใชม้าตั้งแต่ตน้ใช้มากว่า 10 ป ี

ตัวแปรอยา่งเช่น เจ้าหน้าที่พนักงาน ผูบ้ริหาร ที่ให้

โอกาสพนกังาน หรือผูบ้รหิารของเราที่ส่งส่งเสริมให้มี

ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และคุ้มคา่ต่อการลงทุน โดยบริษทัเราเริม่ 

Go-Live Intuitive ERP ตัวล่าสุดเม่ือเดือน 11 ปี 2557 

จนถึงวันนี้ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งอยู่

พอสมควร ซึ่งได้รับโอกาสและการสนับสนุนในหลายๆ 

ส่วนจากท่านผู้รู้ คือ อาจารย์ทศพล และอาจารยช์ัยณรงค์ 

ที่ผ่านโครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ERP จากส านักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้มีความเข้าใจดีขึ้น โดย

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ทั้ง Chain อย่างมีคุณค่าจนท า

ให้พัฒนา Process เพื่อลดการท างานบางส่วน ลดต้นทุนลด

ค่าใช้จ่าย  
 

ปญัหาการใชง้านระบบขอ้มลูปจัจบุนั และสาเหตทุี่

เลอืกใช ้Intuitive ERP 
 

ทางบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงระบบ ERP จากเดิมที่ใช้ 

SAP มาเป็น Intuitive ERP ของบริษทัเอ็มโฟกัส ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2556 โดยจุดประสงค์การเปลี่ยนแปลง 

ERP ครั้งนี้ เนื่องจากมีการใช้งาน SAP มาประมาณ 7 ปี

แล้ว แต่ระบบ SAP มีความซับซ้อนของ Database, 

Function และค่าใช้จา่ยที่มีมูลค่าสูงในการแก้ไขและ

การพฒันาใช้งาน จึงท าการมองหา ERP ตัวใหม่เพื่อให้

ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธภิาพการเรยีนรูแ้ละพัฒนา

ให้ตอบสนองกับการใช้งานได้ง่ายขึ้น 
 

ซึ่งตอนก่อนทีเ่ราจะมีการเปล่ียนแปลงเราก็มีการศึกษา

มาบ้างแล้ววา่แต่ละ Module แต่ละ Function มีการใช้

งานอย่างไร แล้วสิ่งที่เราใช้ใน SAP เราเอาข้อมูลที่ลงใน 

SAP มาเก็บข้อมูลใน Intuitive ERP เพื่อให้สอดคล้องกบั

การท างานของเราได้มากทีสุ่ด ปัจจุบันได้มีการ 

Customize ระบบ ERP เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามการ

ใช้งานปัจจุบันหลาย Function เพื่อลดความซบัซ้อนและ

ให้ทางผู้ใชง้านท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและรวดเรว็

ยิ่งขึ้น 
 

Module ที่เรามีการพัฒนาในตัว Intuitive ERP ขึ้นมา 

เราใช้ทั้งหมดทีเ่ราเคยใช้ใน SAP คือ Module Finance, 
Inventory, Planning, Purchasing, Quality, Service and 

Repair, Sale Order Processing, Engineering  ทีนีเ้ราก็มา

ออกแบบเปล่ียนใช้กับ Intuitive ERP โดยเปา้หมายของ

เราก็คือ สามารถวิเคราะห์กระบวนการที่มีการเปล่ียนแปลง

ได้ก่อนที่จะเปล่ียนแปลง IP Process จาก SAP ว่ามี

กระบวนการท างานอย่างไร และมีการปรับปรุงกระบวนการ

ท างานให้มีการท างานที่รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น ตรงตามนโยบาย

ของเรา 
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ผลการเปลี่ยน ERP จาก SAP มาเปน็ Intuitive ERP 
 

ตวัชีว้ดั 

1. สามารถลดต้นทุนวัตถดุิบคงคลังได้ 10% 

2. ลดเวลาการท างานได้ 10% 

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้เป็น 100% 

 

แผนกขาย  

กระบวนการของ Sale Order 

ขั้นตอนการปฎิบตัิงาน ก่อนปรับปรุงใช้เวลา 18 นาที 

พอเปลี่ยนมาใช ้ Intuitive ERP ใช้เวลา 9 นาท ี คิดเป็น 
0.46% 
 

กระบวนการของการเปดิ Invoice 

ขั้นตอนการปฎิบตัิงาน ก่อนปรับปรุงใช้เวลา 22 นาที 

พอเปลี่ยนมาใช ้Intuitive ERP ใช้เวลา 13 นาที ลดลงไป 

7 นาที คิดเปน็ 8.23% 
 

แผนกวางแผนการผลติ 

กระบวนการท างานเดิมของ Planning ค่อนขา้งจะมี

รายละเอียดมาก ท าไม่เสร็จ เพราะการ Run ของ SAP 

สามารถ Run วางแผนได้ตาม Product Machine เทา่นั้น 

ไม่สามารถท าวาง Process ลงใน Work Process ของ 

Center ได้ พอมีการเปล่ียนแปลงจาก SAP มาเปน็ 

Intuitive ERP บวกกับ Software ที่เรียกว่า Scheduler 

ของบริษทัเอ็มโฟกัส เวลาทีใ่ช้ของ SAP ที่ใช้ปฏิบตัิงาน 

3,935 นาท ีแล้วพอมาเก็บใน Intuitive ERP ในส่วนของ 

Sale Order เราจะเหลือแค่ 1,975 นาที คือลดลงไปเลย 

2,020 นาที ถามถึงการเดินทางจากแผนกหนึ่งไปยัง

แผนกหนึ่งท าให้ลดระยะการเดินทางได้เลย การรอคอย

ไม่มี ซึ่ง Process ของการวางแผนเราสามารถลดได้

ประมาณ 2,360 นาที คดิเปน็ 54.4% 
 

แผนกจดัซือ้ 

ระบบการท างานระหว่างระบบ SAP กับ Intuitive ERP 

ค่อนขา้งจะเหมือนๆ กัน คิดเป็น 0% 
 

การประเมนิ Vendor 

ด้วยที่ระบบของ SAP มีเรื่องของการประเมิน Vendor แต ่

Vendor ได้บอกวา่นี้เป็น Function Standard ของระบบ 

SAP พอไม่ใช่ Function ของ SAP ตอนที่จะขึ้นระบบ 

Intuitive ERP เราก็ได้ตรวจสอบดูอีกทีวา่มันมี  Function 

ที่เป็น Standard หรือไม่ พอไม่มี Standard เราก็ดึงขอ้มูล

จาก SAP มาที่ Excel แล้วเราก็เอา Excel นัน้มาท า

ประมวลผลการประเมินของ Vendor แล้วก็ใช้เวลาของ 

SAP 375 นาท ีพอมาใช ้Intuitive ERP ก็เหลือเวลา 10.2 

นาท ีลดไป 365 นาท ีคิดเปน็ 97.31% 

 
 

ฝา่ยผลติ  

แบ่งออกเป็น  
 

แผนกประกอบและเคลือบสญูญากาศ กระบวนการ

ท างานมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย SAP ใช้เวลา 601 

นาท ี สว่น Intuitive ERP ใช้เวลา 559.6 นาที ลดไป 

41.1 นาท ีคิดเป็น 9.36% 
 

การผลิตของแผนกพลาสตกิ 

ลดลงมา 30 นาท ีคิดเป็น 1.79%  
 

แผนกคลงัสนิคา้ 

ในระบบ SAP จะมีกระบวนการท างานที่ค่อนข้างซับซอ้น 

จะท าให้มีเรื่อง Time Section มากมาย กระบวนการนี้

เป็นกระบวนการรับชิน้ส่วนมาประกอบ หรือเป็นการรบั

งานจาก PO ใช้เวลาต่างกนัไม่มาก คิดเป็น 28.6 % 

เพราะ Time Section คล้ายๆ กัน 
 

กระบวนการสัง่งานเขา้ฝา่ยผลติ 

กระบวนการไม่ตา่งกัน ประมาณ 15.71 นาท ี คดิเป็น 

12.27%  
 

การรบังานของ FG 

ต่างกนัประมาณ 3 นาที คดิเป็น 17.27% 
 

การจา่ยงานของ FG 

ส่วนของ Sales order หรือ 1 ล็อตการส่ง ซึ่งเรามีบรษิัท

ในเครื่องทั้งหมด 3 สาขา เราก็ได้ลดเรื่องของการ

ตรวจสอบลงไป ซึ่งเท่ากับวา่ 1 วันเราส่งมีมากกวา่ 50 

Order ลดไปประมาณ 23.72% 
 

สรปุผลการปรบัปรงุทกุกระบวนการคดิเปน็มลูคา่ 

มูลค่าการปรับปรุงทุกกระบวนการท างาน เราแยก

ออกมาเป็น 3 กระบวนการ ในเรื่องของการเปดิ Sale 

Order ถ้าคิดเป็นตอ่ปี คิดเปน็มูลค่า 14,625 บาท ถา้คิด

ตามล าดบั กระบวนการการจ่ายชิน้ส่วนพร้อมประกอบ 

ลดได้ 307,300 บาท ถา้ในช่องค่าแรงตอ่วันคิดตาม 

Average คนที่มีเงินเดือนมากสุดกบัน้อยสดุมาเฉลี่ย จะ

อยู่ที่ 350 บาท ตัวที่ 2 ที่ลดได้จะเป็นการจา่ยงาน FG 

ลดได้ 227,500 บาท สุดท้ายอันดับที่ 3 กระบวนการการ

รับชิ้นส่วนพร้อมประกอบลดได้ 174,037.50 บาท 

โดยรวมเราจะลดกระบวนการท างานและคิดเป็น RI 

มูลค่าได้ 919,999.00 บาท เปรียบเทียบระหวา่ง SAP กับ 
Intuitive ERP 

 


