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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญต่อการบริหารโลจิสติกส์ในองค์การ	 เพื่อท�าให้ผู้บริหารสามารถสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบส�าหรับการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง	 โดยเทคโนโลยีที่ส�าคัญในบทความนี้	 ประกอบด้วย	 ระบบการแลก
เปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Data	Interchange	System:	EDI)	ระบบบาร์โค้ด	(Barcode	System)	รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่
ของคลื่นวิทยุ	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)	 ระบบก�าหนดพิกัดที่ตั้งดาวเทียม	(Global	Positioning	System:	GPS)	 การ
วางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม	(Enterprise	Resource	Planning:	ERP)	 ระบบการจัดการคลังสินค้า	(Warehouse	Management	
System:	WMS)	และระบบการจัดการการขนส่ง	(Transportation	Management	System:	TMS)

Abstract

	 This	article	presents	the	essential	logistics	technologies	to	be	applied	in	an	organization	to	build	up	business	potential,	
which	leads	to	a	competitive	advantage	over	its	competitors.	The	new	technologies	in	this	article	consist	of	Electronic	
Data	Interchange	System	(EDI),	Barcode	System,	Radio	Frequency	Identification	(RFID),	Global	Positioning	System	(GPS),	
Enterprise	Resource	Planning	(ERP),	Warehouse	Management	System	(WMS),	and	Transportation	Management	System	(TMS).

บทน�ำ

	 ในโลกของธุรกิจ	ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผนน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในองค์การ	โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ได้มี
การพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	ทีท่นัสมยัอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่	Lambert	et	al.	(1998)	ได้กล่าวว่า	กจิกรรมของโลจสิตกิส์ประกอบ
ด้วย	 การบริการลูกค้า	 การจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า	 การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า	 การจัดซื้อ	 การบริหารสินค้าคงคลัง	 การ
บริหารการขนส่ง	การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ	การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ	การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ	การ
เลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า	การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า	การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ	การสื่อสารในการกระจายสินค้า	และการ
ก�าจัดของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่		
	 กจิกรรมโลจสิตกิส์เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานทีผู่บ้รหิารจะต้องน�าไปใช้เพือ่สร้างประสทิธภิาพในองค์การ	โดยจะต้องประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ที่จ�าเป็นต่อโลจิสติกส์	บทความนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีความจ�าเป็นต่อการใช้งานโลจิสติกส์ในปัจจุบัน	ประกอบด้วย	1)	ระบบการแลก
เปลีย่นข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Data	Interchange	System:	EDI)	2)	ระบบบาร์โค้ด	(Barcode	System)	3)	รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่
ของคลื่นวิทยุ	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)		4)	ระบบก�าหนดพิกัดที่ตั้งดาวเทียม	(Global	Positioning	System:	GPS)	5)	การ
วางแผนทรพัยากรองค์การโดยรวม	(Enterprise	Resource	Planning:	ERP)	6)	ระบบการจดัการคลงัสนิค้า	(Warehouse	Management	System:	
WMS)	และ	7)	ระบบการจดัการการขนส่ง	(Transportation	Management	System:	TMS)	ซึง่แต่ละระบบมรีายละเอยีด	ดังนี้	
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ระบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange System: EDI) 

	 เป็นระบบเทคโนโลยีที่มีการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า	2	 ฝ่ายในรูปแบบมาตรฐานสากลจากคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง	โดยจะมีการใช้เอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ	เช่น	ใบสั่งซื้อสินค้า	
บัญชีราคาสินค้า	ใบส่งของ	รายงาน	เป็นต้น	ภายใต้มาตรฐานที่ก�าหนดไว้	ซึ่งจะท�าให้เอกสารมีการแลกเปลี่ยนกันได้	(โซลูชั่น	คอร์ป,	
ม.ป.ป.)
	 ปัจจบุนัองค์การหลายแห่งได้ใช้บรกิารของผูท้ีใ่ห้บรกิาร	EDI	(EDI	Service	Provider)	มากกว่าทีจ่ะสร้างเครอืข่ายขึน้มาเอง	เนือ่งจาก
ต้องใช้เงนิลงทนุสงู	ซึง่ผูท้ีใ่ห้บรกิาร	EDI	จะเป็นตวักลางบรกิารเชือ่มโยงข้อมลู	เรยีกว่า	เครอืข่ายเพิม่มลูค่า	VAN	(Value	Added	Network:	
VAN)	โดยจะมีการเก็บค่าบริการเป็นการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน	ซึ่งสามารถแสดงการส่งผ่านข้อมูลของผู้ให้บริการ	EDI	ได้ดังภาพที่	1

          Company A                                                                            Company B                                                                                                                             
          

 
ภาพที่ 1	รูปแบบการให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านทางผู้ให้บริการ	EDI

ส่วนประกอบที่จ�าเป็นของระบบ EDI
	 1.	ฮาร์ดแวร์	(Hardware)	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการติดตั้งส�าหรับการติดต่อสื่อสาร	โดย	EDI	จะเป็น
ตัวที่ช่วยส่งผ่านข้อมูลระหว่างคู่ค้าให้สามารถติดต่อกันได้
	 2.	เครือข่ายโทรคมนาคม	(Telecommunication	Network)	เครือข่ายจะใช้สายโทรศัพท์	(Telephone	Line)	ในการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างผู้ส่ง	และผู้รับ	โดยอาจมีการติดต่อผ่านดาวเทียมก็ได้
	 3.	ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร	(Communication	Software)	 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลซึ่งจะมีการใส่รหัสและ
ถอดรหัสข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์	โดยทั้ง	2	ฝ่ายจะสามารถติดต่อกันได้	เนื่องจากมีการก�าหนดมาตรฐานสากลในการใช้งาน	

ประโยชน์ของ EDI
	 1.	ช่วยลดข้อผดิพลาด	จากการบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ	และเมือ่ผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าไปใช้งาน	กจ็ะได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง	แม่นย�าและรวดเรว็
มากขึ้น
	 2.	ช่วยลดงบประมาณ	ในเรื่องของเอกสาร	และคู่มือการปฏิบัติงานที่ซ�้าซ้อนขององค์การ
	 3.	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน	สามารถท�าให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องโต้ตอบกบัคูค้่าได้อย่างรวดเรว็	ซึง่จะท�าให้เกดิประสทิธภิาพ
ที่ดีในการท�างานทั้ง	2	ฝ่าย
	 4.	ช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั	องค์การทีม่กีารน�า	EDI	มาใช้สามารถช่วยให้ผูบ้รหิารตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็และถกูต้อง	
ท�าให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งขัน

EDI ในปัจจุบัน
	 เนื่องจากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการด�าเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก	
จึงมีการส่งผ่านข้อมูลของระบบ	EDI	แทนการสร้างเครือข่ายส่วนตัว	ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบ�ารุงรักษาระบบถูกลงมากเมื่อเทียบ
กับในอดีต	 ดังนั้นในปัจจุบัน	 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งระบบ	EDI	 ได้ง่ายขึ้น	 และสามารถใช้งานได้หลากหลาย	
เช่น	 สามารถรับส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์	 ระหว่างบริษัทจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	 เป็นต้น	EDI	
สามารถใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายในองค์การ	อาทิ	ฝ่ายการเงิน	ฝ่ายจัดซื้อ	ฝ่ายขาย	และฝ่ายจัดส่งสินค้าฯ	เพื่อให้กระบวนการสั่ง
ซื้อสินค้าและการช�าระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ	 ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและบุคลากร	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ						

Data
A

Data
B

Text
Format

Text
Format

ผู้ให้บริการ
EDI



Executive Journal10

การจัดหาวัตถุดิบ	 หรือการโอนช�าระเงินของลูกค้าหรือระหว่าง
บริษัทคู่ค้า	ได้มีการน�าระบบ	EDI	มาใช้ทั้งภาคเอกชน	เช่น	ธุรกิจ
การเงิน	 ธุรกิจค้าปลีก	 ผู้น�าเข้า-ส่งออก	 และภาครัฐ	 เช่น	 กรม
ศุลกากร	กระทรวงพาณิชย์	เป็นต้น

ระบบบำร์โค้ด (Barcode System)

	 บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งเป็นระบบบ่งชี้ที่มีการน�ามาใช้งาน
มากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัระบบอืน่ๆ	เนือ่งจากเป็นทีน่ยิมในการตดิบน
ตัวสินค้า	เพื่อต้องการทราบรหัสหมายเลขประจ�าตัว	อันจะส่งผล
ให้กิจการทราบข้อมูลอื่นๆ	 ของสินค้าได้รวดเร็ว	 เช่น	 ยอดขาย	
จ�านวนสินค้าที่ขาย	จ�านวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า	เป็นต้น	
	 บาร์โค้ดได้มกีารบรรจขุ้อมลูต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต่อการท�าธรุกจิ	
โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญอยู่	3	 ส่วน	(พงษ์ชัย	 อธิคมรัตนกุล,		
2550,	140)	คือ	
	 1)	 หมายเลขประจ�าตัวสินค้า	 ประกอบด้วยแท่งสีด�าและ
ช่องว่างระหว่างแท่งจะเป็นสีขาว	 ซึ่งวางขนานไปในลักษณะแนว
ตั้ง	ประกอบด้วยตัวเลข	13	หลักซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง
ทั่วโลก	โดยรหัสถูกแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนแรกมีตัวเลข	3	
ตวัใช้แทนรหสัประเทศ	ส่วนทีส่องมตีวัเลข	5	ตวัใช้แทนรหสัประจ�า
ตัวบริษัท	 ส่วนที่สามมีตัวเลข	4	 ตัวใช้แทนรหัสสินค้า	 และส่วน
สุดท้ายซึ่งมีตัวเลข	1	 ตัวจะใช้เป็นรหัสหรือตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบ
ขององค์การที่ออกบาร์โค้ด	ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่	2
 

ภาพที่ 2	บาร์โค้ดที่แสดงหมายเลขประจ�าตัวสินค้า
ที่มา:	http://www.gs1thailand.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=47&Itemid=64

	 2)	เครื่องพิมพ์แถบบาร์โค้ด	ซึ่งก่อนเลือกเครื่องพิมพ์	ต้อง
พจิารณาทัง้อปุกรณ์ทีใ่ช้งานในปัจจบุนัและเครือ่งพมิพ์ทีจ่ะต้องซือ้
ใช้งานในอนาคตว่ามคีวามสอดคล้องกนัหรอืไม่	เพราะจะเป็นการ
ลงทนุทีต้่องผสมผสานอปุกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกนั	และสามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเทคโนโลยีที่นิยมใช้	 คือ	 แบ
บอิมแพค	(Impact)	 แบบใช้อุณหภูมิ	 (Thermal)	 แบบเลเซอร์	
(Laser)	และแบบอิงค์เจ็ต	(Ink-Jet)

	 3)	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอ่านรหัส
แท่ง	โดยมีการแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	แบบสัมผัส	เช่น	เครื่องอ่าน
แบบปากกา	เครือ่งอ่านบตัร	เป็นต้น	และแบบไม่สมัผสั	เช่น	เครือ่ง
อ่านแบบ	CCD	(Charge	Coupled	Device	Scanner)	เครื่องอ่าน
แบบเลเซอร์	 เป็นต้น	 นอกจากนี้เครื่องอ่านยังสามารถแยกตาม
ลักษณะการเคลื่อนย้าย	 โดยแบ่งกลุ่มเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้และ
แบบยึดติดกับที	่ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของ
งาน							
	 4)	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์	(Computer	and	
Software)	 ที่ใช้ในการประมวลผล	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อได้มีการ
บันทึกหมายเลขประจ�าตัวสินค้าแล้ว	 เพื่อท�าให้ผู้บริหารได้ทราบ
ข้อมลูส�าหรบัการตดัสนิใจว่าควรจะจดัการกบัสนิค้านัน้ๆ	อย่างไร
เช่น	ควรผลิตสินค้าเพิ่มหรือไม่เนื่องจากสินค้ามีจ�านวนไม่มากใน
คลังสินค้า	เป็นต้น

ประโยชน์ของบาร์โค้ด
	 1.	 ท�าให้กระบวนการท�างานที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลสินค้า
สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้องมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต	ผู้
จัดจ�าหน่าย	 ผู้ซื้อ	 และผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถใช้รหัสบาร์
โค้ดท�าธุรกรรมร่วมกันได้
	 2.	 คู่ค้าทุกระดับตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย	 ลดระยะเวลาและปัญหาที่อาจเกิดจากข้อผิด
พลาดในบันทึกข้อมูลตัวสินค้าได้
	 3.	 สามารถต่อยอดขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์
ด้านอื่นๆ	 เช่น	 ระบบบริหารคลังสินค้า	 ระบบการจัดซื้อ	 ระบบ
ขนส่งสินค้า	เป็นต้น
	 4.	 สามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการโลจิสติกส์สมัย
ใหม่ได้	 เช่น	Cross-Docking,	 Just-in-Time	 (JIT),	Vendor	
Managed	Inventory	(VMI)	เป็นต้น
	 5.	 สามารถตรวจสอบข ้อมูลย ้อนกลับของสินค ้า	
(Traceability)	ท�าให้ทราบว่าสินค้าทราบนั้นมีแหล่งวัตถุดิบ	หรือ
แหล่งผลิตจากที่ใดตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน				

รหัสบ่งชี้โดยใช้ควำมถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency 

Identification: RFID)

	 เป็นเทคโนโลยีที่ระบุต�าแหน่งของวัตถุ	 เช่น	 คน	 สัตว์	
สิง่ของ	เป็นต้น	ด้วยคลืน่ความถีว่ทิยุ	โดยมกีารตดิป้าย	(RFID	Tag)	
ที่วัตถุเหล่านั้น	นอกจากนี้	RFID	จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่
บาร์โค้ดในอนาคต	เนื่องจากมีความสะดวกและประสิทธิภาพการ
ใช้งานดีกว่า	แต่เนื่องจาก	RFID	ยังมีราคาสูง	จึงท�าให้บาร์โค้ดยัง
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คงได้รับความนิยมอยู่	อย่างไรก็ตาม	การน�าระบบ	RFID	มาใช้ผู้
บริหารต้องค�านึงข้อจ�ากัดต่างๆ	ของการใช้งาน	เช่น	กฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัระเบยีบการใช้คลืน่ความถีว่ทิยแุละก�าลงัส่งของแต่ละ
ประเทศ	หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ของการใช้	เป็นต้น

ส่วนประกอบของ RFID 
	 1.	ป้าย	(RFID	Tag)	ป้ายนี้ประกอบด้วย	ชิป	(Chip)	หรือ
หน่วยความจ�า	สายอากาศ	แบตเตอรี่	(อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
	 2.	 เครื่องอ่าน	(RFID	Reader)	 ประกอบด้วยสายอากาศ	
โมดูลคลื่นวิทยุและส่วนควบคุม
	 3.	ตัวควบคุม	(Controller)	ท�าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชื่อม
ระหว่างเครื่องอ่านและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านป้าย
	 การสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านและป้าย	จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ
ที่ติดป้าย	RFID	 เข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณจากเครื่องอ่านซึ่งจะ
เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 ท�าให้ป้ายสร้างพลังงานไฟฟ้าส่ง
ข้อมูลกลับไปยังเครื่องอ่านได้	เช่น	หมายเลข	(Identification:	ID)	
วันที่ผลิต	 วันหมดอายุ	 แหล่งที่ผลิต	 เป็นต้น	 หลังจากนั้นเครื่อง
อ่านก็จะส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุม	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป	 เช่น	 การท�าบัญชีรายการสินค้า	 การส่งข้อมูลไป
ฝ่ายผลิต	ฝ่ายจัดซื้อ	ฝ่ายคลังสินค้า	ฝ่ายขนส่ง	เป็นต้น	(สถาบัน
ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดแีห่งประเทศไทย,	
ม.ป.ป.)	ดังภาพที่	3
 

ภาพที่ 3	ส่วนประกอบของ	RFID
ที่มา:	http://www.rfid.or.th/th/technology/component.asp

ประโยชน์ของ RFID
	 -	ความถูกต้องมีค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ	99.5	แต่การอ่านจาก
บาร์โค้ดอยู่ที่ร้อยละ	80
	 -	 มีความละเอียด	 และสามารถบรรจุข้อมูลได้มาก	 ซึ่ง
สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได	้ แม้เป็นสินค้า	

(Stock	Keeping	Unit:	SKU)	ชนิดเดียวกัน
	 -	 สามารถอ่านข้อมูลสินค้าจากแถบ	RFID	 ได้พร้อมกัน
จ�านวนมาก
	 -	 ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ	RFID	 เร็วกว่าการ
อ่านแถบจากบาร์โค้ด
	 -	สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องอ่านได้	โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ไปน�าอ่านข้อมูลให้ใกล้เหมือนกับบาร์โค้ด
	 -	สามารถเขียนข้อมูลทับได้	จึงสามารถน�ากลับไปใช้ใหม่
ได้	ซึ่งท�าให้ลดต้นทุนการผลิตป้ายสินค้า
	 -	 ความเสียหายของป้าย	(RFID	Tag)	 น้อยกว่าบาร์โค้ด	
เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์
	 -	สามารถขจัดปัญหาการอ่านข้อมูลซ�้า	ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ระบบบาร์โค้ด
	 -	 ระบบความปลอดภัยสูง	 ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ลอกเลียนแบบ
	 -	ทนทานต่อความเปียกชื้น	แรงสั่นสะเทือน	การกระทบ
กระแทก

ระบบก�ำหนดพิกัดที่ตั้งดำวเทียม (Global Positioning 

System: GPS)

	 เป็นระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในส่วนของงานการขนส่งสินค้าของธุรกิจ	 ซึ่งผู้บริหาร
อาจพบผู้ปฏิบัติงานมีการท�างานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานของ
องค์การ	เช่น	มีการจัดส่งสินค้าล่าช้า	มีการขนส่งสินค้าน้อยกว่า
เป้าหมาย	มีการเบิกค่าน�้ามันมากกว่าปกติ	มีการน�ารถของธุรกิจ
ไปใช้ในงานส่วนตัว	 เป็นต้น	 ซึ่งในอดีตจะไม่สามารถตรวจสอบ
พฤติกรรมเหล่านี้ได้	
	 ทั้งนี้	 จะมีการติดตั้งอุปกรณ์	GPS	 อยู่กับตัวรถบรรทุก	
สินค้า	หรืออาจติดอยู่กับตัวตู้บรรทุกสินค้าเพื่อแสดงต�าแหน่งที่ตั้ง
ของรถบรรทุกหรือตู้บรรทุกสินค้า	 เพื่อควบคุมให้พนักงานขับรถ
ปฏบิตังิานอยูใ่นขอบเขตภารกจิขององค์การ	การใช้เทคโนโลยผ่ีาน
ดาวเทียมท�าให้สามารถทราบต�าแหน่งยานพาหนะได้ตลอดเวลา	
24	ชัว่โมง	ด้วยสญัญาณผ่านดาวเทยีม	และสญัญาณโทรศพัท์	GSM	
และมกีารส่งข้อความผ่านทางเครอืข่ายโทรศพัท์	ซึง่สามารถแสดง
ลักษณะการท�างานของ	GPS	ได้ดังภาพที่	4
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ภาพที่ 4	แสดงเครือข่ายระบบก�าหนดพิกัดที่ตั้งดาวเทียม	(GPS)
ที่มา:	 http://www.pharm.chula.ac.th/webelarning/
elearning%20Computer53/GPS/map.gif

กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กำรโดยรวม (Enterprise 

Resource Planning: ERP)

	 ธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรทางการจัดการ	ประกอบด้วย	คน	
เครื่องจักร	วัตถุดิบ	เงิน	และการจัดการ	เพื่อท�าให้การผลิตสินค้า
และบริการ	 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
ท�าให้เกิดประสิทธิผลที่ดี	และสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การได้	
	 ERP	เป็นชดุระบบสารสนเทศทีน่�าแนวคดิและวธิกีารบรหิาร	
มาท�าให้เกดิเป็นระบบเชงิปฏบิตักิารในองค์การ	จงึช่วยให้ผูบ้รหิาร
วางแผน	และบรณูาการกระบวนการหลากหลายหน้าทีก่บังานหลกั
ต่างๆ	ในองค์การ	ERP	จงึเป็นซอฟต์แวร์ส�าเรจ็รปูทีม่ชีดุการท�างาน
หลายชุดและแต่ละชุดมีการท�างานที่เป็นมาตรฐาน	 ปัจจุบันชุด
ท�างานที่เป็นแบบมาตรฐาน	และพอเพียงกับการใช้งาน	มี	3	ชุด
ท�างาน	 คือ	 การเงิน	 (Finance)	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	
(Human	Resource)	และโลจิสติกส์	(Logistics)	แต่องค์การขนาด
ใหญ่อาจใช้ซอฟต์แวร์	ERP	 ที่มีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบชุด
ท�างานที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม	 ธุรกิจควรเลือก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	เพราะถ้าซื้อมากเกินความ
จ�าเป็นกจ็ะเป็นการเพิม่ต้นทนุให้กบักจิการ	และอาจท�าให้ผูป้ฏบิตัิ
งานมีความสับสนมากขึ้น	ซึ่งชุดการท�างานที่ส�าคัญ	3	ชุด	(ค�านาย	
อภิปรัชญาสกุล,	2553)	ประกอบด้วย	
	 1.	ชุดการท�างานทางการเงิน	(Financial	Modules)	ชุด
การท�างานนีท้�าให้เหน็ภาพรวมทางบญัชแีละการเงนิ	สามารถสร้าง
รายงานได้อย่างรวดเร็ว	ท�าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ชดุการท�างานทางการเงนิแยกออกเป็นชดุหลกัๆ	อกี	
คือ	1.1)	ชุดบัญชีการเงิน	มีชุดท�างานย่อย	เช่น	บัญชีแยกประเภท	
บัญชีลูกหนี้การค้า	บัญชีเจ้าหนี้	บัญชีสินทรัพย์	การรวมบัญชีจาก
บริษัทในเครือ	 เป็นต้น	1.2)	ชุดการควบคุม	เป็นชุดการท�างานที่
สัมพันธ์กับต้นทุนฐานกิจกรรม	 การควบคุมต้นทุนการผลิตและ

สนิค้าส�าเรจ็รปู	การวเิคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร	1.3)	ชดุ
ควบคุมองค์การ	 เป็นชุดที่ใช้ติดตามปัจจัยความส�าเร็จ	 และจุด
ส�าคัญที่ต้องมีการควบคุม	 เช่น	 ระบบข้อมูลของผู้บริหาร	 ระบบ
การรวบรวมการจัดการ	 บัญชีศูนย์กลางก�าไร	 เป็นต้น	1.4)	 การ
จัดการเงินลงทุน	 เป็นชุดท�างานเพื่อวางแผนและจัดการโครงการ
เงินลงทุนและงบประมาณและจัดการทรัพย์สินที่มีตัวตน
	 2.	 ชุดการท�างานระบบทรัพยากรมนุษย์	 (Human	
Resource	Modules)	 ชุดการท�างานนี้สามารถจัดการทรัพยากร
มนษุย์ให้มปีระสทิธภิาพ	ตัง้แต่การสรรหาบคุคลจนถงึการประเมนิ
ผลงาน	 การจ่ายเงินเดือน	 การฝึกอบรม	 ชุดการท�างานระบบ
ทรัพยากรมนุษย์มีการแยกออกเป็นชุดหลักๆ	คือ	2.1)	การบริหาร
งานบคุคล	เป็นชดุการท�างานทีใ่ช้ส�าหรบัการวางแผนก�าลงัคน	การ
รบัสมคัรบคุลากร	การจดัการเวลา	และการจดัการผลตอบแทนทัง้
ค่าจ้าง	เงินเดือน	โบนัส	ฯลฯ		2.2)	การพัฒนาบุคลากร	เป็นชุด
การท�างานทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบคุลากร	การจดัการองค์การ	การ
จัดการอบรม/สัมมนา	และการวางแผนการใช้ห้องประชุม
	 3.	 ชุดการท�างานระบบโลจิสติกส์	 (Logistics	Modules)	
เป็นชดุการท�างานทีใ่หญ่ทีส่ดุเพราะครอบคลมุระบบห่วงโซ่อปุทาน
ของสินค้า	 ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าคนสุดท้าย	 ชุดการท�างานนี้จะมีความสลับซับซ้อนเพราะมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับทุกชุดท�างาน	 ทั้งการเงิน	 การผลิต	
การตลาด	ทรพัยากรมนษุย์	โดยโลจสิตกิส์สามารถแบ่งเป็นชดุย่อย	
ดังนี้	 	3.1)	 โลจิสติกส์ทั่วไป	 จะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ							
โลจิสติกส์	การพยากรณ์	เป็นต้น	3.2)	การจัดการวัสดุจะเกี่ยวข้อง
กบั	ระบบการจดัการสนิค้าคงคลงั	การจดัซือ้	การจดัการคลงัสนิค้า	
เป็นต้น	3.3)	 การวางแผนการผลิต	 จะเกี่ยวข้องกับระบบการ
ประกอบตามค�าสั่งซื้อ	 การวางแผนความต้องการก�าลังการผลิต	
การวางแผนความต้องการวัสด	ุ การออกใบสั่งผลิต	 การวางแผน
การด�าเนินงานและการขาย	เป็นต้น		3.4)	การซ่อมบ�ารุงโรงงาน	
จะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศซ่อมบ�ารุงโรงงาน	การบริหารการ
ซ่อมบ�ารงุ	การจดัการค�าสัง่ซ่อมบ�ารงุ	เป็นต้น		3.5)	ระบบโครงการ			
จะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโครงการ	 การวางแผนโครงการ	
โครงสร้างการด�าเนินงาน	เป็นต้น		3.6)	ระบบการจัดการคุณภาพ	
จะเกี่ยวข้องกับการประมวลผลการตรวจสอบ	 เครื่องมือในการ
วางแผน	 การแจ้งเตือนด้านคุณภาพ	 เป็นต้น	3.7)	 การขายและ	
การจัดจ�าหน่ายสินค้า	 จะเกี่ยวข้องกับระบบใบเรียกเก็บเงิน	 การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	การค้ากับต่างประเทศ	การ
จัดส่ง	การขาย	การขนส่ง	เป็นต้น
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คุณสมบัติที่ดีของ ERP
	 1.	 โปรแกรมสามารถปรับตามการใช้งานของผู้ใช้	 (User)	
เพราะเป็นระบบเปิด	 (Open	Source)	 โดยปรับได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้
					 2.	 เป็นซอฟต์แวร์ส�าเรจ็รปูทีม่ชีดุการท�างานหลายชดุซึง่มี
ความสามารถสูงส�าหรับท�างานหลักๆ	ร่วมกันของธุรกิจได้
	 3.	มีระบบสนับสนุนการดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ
	 4.	มขีัน้ตอนและวธิกีารในการตดิตัง้ระบบ	ERP	ในองค์การ
ที่พร้อมและชัดเจน
	 5.	สามารถพัฒนาในส่วนของงานที่ยังมีการใช้ระบบเดิม
อยูแ่ละสามารถใช้ข้อมลูร่วมกบัโปรแกรมทีม่อียูใ่นบรษิทัได้โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูล	เช่น	การวางแผน	การบัญชีต้นทุน	บัญชีเงินเดือน	
การส่งออก	เป็นต้น

	 ปัจจุบันองค์การทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะแก้ปัญหาการจดัการองค์การด้วยการน�า	ERP	มา
ใช้	แต่เพื่อให้การน�า	ERP	มาใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง	สิ่งที่ขาดไม่ได้
ก็คือ	 การสร้างระบบสารสนเทศองค์การใหม่	 ซึ่งต้องเริ่มจาก
กิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกให้เห็นความส�าคัญของการ
ปฏิรูปองค์การ	 เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของ	ERP	ทั่ว
ทัง้องค์การ	ต่อจากนัน้ต้องทบทวนห่วงโซ่ของมลูค่า	(Value	Chain)	
เดิมและสร้างระบบใหม่ขึ้น	 ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนอง
ตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Management 

System: WMS)

	 ปัจจุบันการบริหารคลังสินค้าจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใน
การปฏบิตังิาน	เนือ่งจากงานมปีรมิาณและความซบัซ้อนทีม่ากขึน้	
โดยได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเรียกว่า	ระบบการจัดการคลัง
สินค้า	(Warehouse	Management	System:	WMS)	ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นมาเพื่อช ่วยให้การปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและการ					
บริหารสต็อกให้เป็นโดยอัตโนมัติ	 มีความถูกต้อง	 รวดเร็วและ
แม่นย�ามากขึ้น	สามารถด�าเนินการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์	โดย
ไม่จ�าเป็นต้องอาศยังานทีใ่ช้กระดาษ	(Paperless)	ระบบการจดัการ
คลังสินค้ามีความสามารถที่ช่วยแก้ไข	ปัญหาโลจิสติกส์	ดังนี้	
	 1.	การรับสินค้า	(Receiving)	ระบบสามารถจองพื้นที่ว่าง	
หรอืจองพืน้ทีไ่ว้ล่วงหน้า	เพือ่ช่วยในการวางแผนการจดัวางในคลงั
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การรับสินค้าโดยไม่มีการวางแผน
การจัดเก็บ	จะมีผลท�าให้ต้นทุนของกิจการมากขึ้น	เพราะต้องเสีย
เวลาในการค้นหาสินค้านั้นๆ	

	 2.	การจดัเกบ็	(Put	Away)	ระบบสามารถแนะน�าต�าแหน่ง
ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	 และมีการยืนยันต�าแหน่งที่จัดเก็บได้
อย่างถูกต้อง	 โปรแกรม	WMS	 ในส่วนของการจัดเก็บ	 สามารถ
ท�างานร่วมกับ	ERP	 และบาร์โค้ดสแกนเนอร์	 เพื่อท�าให้ทราบ
ต�าแหน่งที่แม่นย�า	และชัดเจน
	 3.	การหยิบสินค้า	(Picking)	ระบบจะช่วยหาต�าแหน่งของ
สนิค้าทีม่กีารจดัเกบ็ไว้ได้อย่างง่าย	ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถหยบิ
สินค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ระบบกำรจดักำรกำรขนส่ง (Transportation Management 

System: TMS)

	 ปัจจุบันระบบการจัดการขนส่งนิยมใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา	
โดยมีการใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 อินทราเน็ต	 และ
เอ็กซ์ทราเน็ต	 ซึ่งซอฟต์แวร์	TMS	มีระบบย่อยที่ส�าคัญ	ประกอบ
ด้วย
	 1.	การจัดการขนส่ง	มีงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การวางแผน
บรรทุก	การเลือกวิธีการขนส่ง	การจัดซื้อในงานขนส่ง	การจัดการ
เส้นทางขนส่ง	การควบคุมการขนส่ง	การติดตามการจัดส่ง	การ
จัดท�ารายงานและปรับตามความต้องการของลูกค้า	เป็นต้น
	 2.	 การจัดการยานพาหนะ	 มีงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การ
บริหารยานพาหนะ	การจัดการเช่ายานพาหนะ	การจัดการน�้ามัน
เชื้อเพลิง	 การจัดการอุบัติเหตุ	 การจัดการบุคคล	 การซ่อมบ�ารุง
ภายใน	การจัดการอะไหล่	และการจัดการเรียกเก็บเงิน	เป็นต้น			
	 3.	การจัดการผู้รับขน	มีงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การวางแผน
ขนส่ง/เวลาในการบรรทุก	 การจัดตารางการขนส่ง	 การสรรหา
พนักงานขับรถ	การก�าหนดชั่วโมงพนักงานขับรถ	การบ�ารุงรักษา
ยานยนต์	และการสนับสนุนการขนส่งสินค้าขากลับ	เป็นต้น
	 4.	การออกแบบเครอืข่าย	มงีานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	การเลอืก
ท�าเลทีต่ัง้	การกระจายสนิค้าในระดบัดทีีส่ดุ	การวางแผนก�าลงัการ
ผลติ	การให้บรกิารคลงัสนิค้าแต่ละพืน้ทีใ่ห้ดทีีส่ดุ	และการประเมนิ
ผลกลยุทธ์โลจิสติกส์		เป็นต้น

บทสรุป

	 เทคโนโลยทีีจ่�าเป็นส�าหรบัโลจสิตกิส์ในยคุใหม่ทัง้	7	ระบบ	
ในบทความนี้ประกอบด้วย	1)	 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Data	 Interchange	System:	EDI)					
2)	ระบบบาร์โค้ด	(Barcode	System)	3)	รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่
ของคลื่นวิทยุ	(Radio	Frequency	Identification:	RFID)		4)	ระบบ
ก�าหนดพิกัดที่ตั้งดาวเทียม	(Global	Positioning	System:	GPS)		
5)	การวางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม	(Enterprise	Resource	
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Planning:	ERP)	6)	 ระบบการจัดการคลังสินค้า	 (Warehouse	
Management	System:	WMS)	7)	 ระบบการจัดการการขนส่ง	
(Transportation	Management	System:	TMS)	 ซึ่งเทคโนโลยีที่
กล่าวมา	 เป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ผู้บริหารควรพิจารณาก่อนที่จะ
เริ่มด�าเนินการกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์	อย่างไรก็ตามก่อนที่จะ
มกีารจะเลอืกเทคโนโลยใีดๆ	มาใช้	จะต้องค�านงึถงึผูใ้ช้	(User)	ใน
องค์การก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่	 เพราะผู้ใช้ระบบต่างๆ	 จะ
ต้องปรับตัวและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทการท�างานของแต่ละ
หน่วยงาน	ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกัน	และเข้ากันได้ทุกหน่วย
งาน	มิฉะนั้นจะท�าให้องค์การประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสมองค์การ


