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การใช้ระบบERPที่โรงงานหลักเพื่อเพิ่มความพงึ

พอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

แนะน าDynamics AX ให้กับทมีงานคนไทยที่จะเป็นผู้ใช้งาน
จริง 

 
ความเป็นมา 

กลุ่มบริษัทสแตรปแอค เป็นผู้ ผลิตเคร่ืองรัด

กล่องและอุปกรณ์บรรจุภณัฑ์อื่นๆระดบัโลก 

โดยเป็นโรงงานหลักที่ผลิตสินค้าที่มีการ

ควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ 

(QCD) ระดบัสงูในประเทศไทย 

โซลูชั่นส์ 

เลือกDynamics AX เนื่องจากมี ฟังก์ชั่นที่

หลากหลาย เป็นมิตรกบัผู้ใช้งาน ใช้ได้ทัว่โลก 

NSSOL แ ล ะ  Thai NS Solutions ไ ด้ ท า

สญัญาให้บริการพฒันาและติดตัง้ระบบ โดย

ทีมงานของโครงการนีม้ีคนไทยเป็นหลัก มี

หน้าที่ในการสร้างระบบที่มีประโยชน์อย่าง

แท้จริง 

 

ภาพรวม 

ขนาดของระบบค่อยๆขยายใหญ่ขึน้และมี

ผลลัพธ์ที่เห็นอย่างชัดเจนคือการรวมศูนย์

ข้อมลูและการสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

พิจารณาการใช้ระบบERPเพื่อก าหนดมาตรฐานและท างานแบบอตัโนมัติ 

กลุม่บริษัทสแตรปแอคมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตอนัดบัหนึ่งของโลกด้านการผลิตเคร่ืองรัดกลอ่ง, บรรจุภณัฑ์, และอุปกรณ์โลจิสติกส์ สแตรปแอค (ไทย

แลนด์) เป็นโรงงานหลกัที่ผลิตเคร่ืองจักร และอะไหล่ โรงงานได้ส่งผลิตภณัฑ์คณุภาพญ่ีปุ่ นไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น, ยุโรป, สหรัฐอเมริกา,และที่อื่นๆ ในปี  

2557 สแตรปแอค ได้เร่ิมรู้จกัระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในขณะนัน้บริษัทก าลงัเผชิญกบัความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึน้ ปริมาณการ

สัง่ซือ้มีความผนัผวนอยา่งรวดเร็วท าให้จ าเป็นต้องแก้ไขการด าเนินงานอยา่งละเอียด นี่เป็นตวัผลกัดนัให้ สแตรปแอค (ไทยแลนด์) มองหาระบบERPที่จะ

น ามาช่วยสร้างมาตรฐาน, การท างานแบบอตัโนมตัิ, และการท างานท่ีมีประสทิธิภาพสูงขึน้ 

 

ทาคาฮิโต โอริฮาระ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั 

 

 

นพดล ธรฤทธ์์ิ 

ผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั 

 

 
บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด)์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ส านกังานใหญ่: จงัหวดัสมทุรปราการ ประเทศไทย 

ปีท่ีก่อตัง้: 2530 

ทนุจดทะเบียน: 73ล้านบาท 

จ านวนพนกังาน: พนกังานท้องถ่ิน 160คน (รวมชาวญ่ีปุ่ น 4คน) 

(ข้อมลูเดือนมีนาคม ปี2559) 

พืน้ท่ี: 8,000ตารางเมตร, พืน้ท่ีอาคาร: 5,300ตารางเมตร 

 

บริษัท สแตรปแอค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ก่อตัง้ปี 2503 

ทนุจดทะเบียน 620ล้านเยน 

จ านวนพนกังาน 406 คน (ข้อมลูเดือนกรกฎาคม 2559) 
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NSSOL และ Thai NS Solutions ให้บริการในการพัฒนาและติดตัง้ระบบ 

สแตรปแอค (ไทยแลนด์) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแพคเกจERPและผู้ให้บริการพฒันาและติดตัง้ระบบERPหลายราย ด้วยจดุแข็งในเร่ืองความคลอ่งตวัใน

การใช้งาน ความเป็นมิตรตอ่ผู้ใช้งาน และสามารถใช้ได้ทัว่โลก Microsoft Dynamics AX จงึเป็นแพคเกจที่ถกูเลอืก ด้วยความรู้เก่ียวกบับรรจภุณัฑ์และ

วิศวกรชาวไทยที่มีทกัษะสงูของNSSOLและThai NS Solutionsท าให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ด าเนินการพฒันาและติดตัง้ระบบ 

 สแตรปแอค (ไทยแลนด์) จดัตัง้ทมีที่สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่คนไทยที่ได้รับมอบหมายให้ตระหนกัถึงระบบท่ีจะท าขึน้ให้เหมาะสมกบั

การใช้งานจริง งานขัน้ต้นเช่นการวางแผนขัน้พืน้ฐาน (Basic Planning) และการออกแบบขัน้พืน้ฐาน (Basic Design) ท าโดยทมีSolution Planning and 

Consulting Centre ของ NSSOL ในขณะท่ีงานตัง้แตD่etail Design ไปจนถึงการทดสอบระบบกอ่นใช้งานจริงได้รับการสนบัสนนุจากThai NS Solutions 

ได้รับการแบ่งปันข้อมูลและเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 

เร่ิมการใช้ระบบERP โดย Dynamics AX ในเดือนเมษายน ปี2559 และระบบเร่ิมมกีารขยายใหญ่มากขึน้ ประโยชน์ทีเ่ห็นได้ชดัคือการรวมศนูย์ข้อมลูและ

การสร้างเอกสารทีม่ีประสทิธิภาพสงูขึน้ รายงานส าหรับการจดัการในหวัข้อตา่งๆ อยา่งเช่น จ านวนการจดัสง่ถกูสร้างโดยอตัโนมตัด้ิวยความรวดเร็วและ

แมน่ย ามากขึน้ ค าสัง่ซือ้และเอกสารอื่นๆก็ออกโดยอตัโนมตัิเช่นกนั ช่วยให้ท างานได้เร็วขึน้กวา่เดมิ ในตอนนีร้ะบบอตัโนมตัิได้มีการน ามาใช้มากกวา่

คร่ึงหนึง่ของกระบวนการวางแผนการผลติ ด้วยจดุมุง่หมายสงูสดุในการเพิ่มความพงึพอใจให้ลกูค้า ระบบจะได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการท างาน การ

ท างานแบบอตัโนมตัิและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

กุญแจสู่ความส าเร็จ 

เมื่อรู้จกัระบบ ERP ท าให้ Strapack มุง่หวงัทีจ่ะเพิม่ความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสทิธิภาพ 

 ผู้จดัการทัว่ไป คณุทาคาฮิโต โอริฮาระอธิบายดงันี ้“พวกเรามีระบบบญัชีและการเงินอยูแ่ล้วแตใ่นด้านอื่นๆอยา่งเช่น การผลติ การจดัการสนิค้า

คงคลงั การตลาด และการจดัซือ้เรายงัท างานด้วยสเปรดชีต สิง่นีน้ าไปสูปั่ญหาตา่งๆ เช่น พนกังานมีแนวโน้มที่จะท างานมากเกินไปท าให้ยากตอ่การ

จดัการ ด้วยปริมาณการสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้อยา่งกะทนัหนั เราจงึต้องปรับปรุงโดยใช้ระบบ ERP” การเลอืกผู้ให้บริการในการพฒันาและติดตัง้ระบบERP

เป็นไปด้วยความระมดัระวงั 

คณุโอริฮาระ: หลงัจากรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแพคเกจERP และผู้ให้บริการพฒันาและตดิตัง้ระบบ เรามองหาโซลชูัน่ส์ที่เหมาะกบัเราที่สดุ เรา

เข้าร่วมงานสมันาทีจ่ดัโดย Thai NS Solutions และได้รับข้อเสนอส าหรับ Dynamics AX หลงัจากนัน้ ท าให้เราเลอืกแพคเกจและผู้ให้บริการพฒันาและ

ติดตัง้ระบบได้” 

 มีสามเหตผุลหลกัที่เลอืก Dynamics AX และ Thai NS Solutions  

 “Dynamics AX มาพร้อมกบั MRP (Material Requirement Planning) ซึง่เป็นฟังก์ชัน่ท่ีเราต้องการใช้และรู้สกึวา่ระบบเป็นมติรกบัผู้ใช้งาน 

นอกจากนีก้ารอธิบายเก่ียวกบัแพคเกจที่Thai NS Solutionsเตรียมให้มคีวามละเอยีดและเข้าใจง่าย และรู้สกึวา่บริษัทมีความนา่เช่ือถือ สดุท้ายเราได้ท า

ตารางเปรียบเทียบแพคเกจและผู้ให้บริการฯให้สมาชิกของทมีให้คะแนน Dynamics AX และ Thai NS Solutions ได้คะแนนสงูสดุ” (คณุโอริฮาระ) 
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  วิศวกรชาวไทยของThai NS Solutions ก็ได้คะแนนสงูเช่นกนั  

 “แนน่อนวา่ไมน่า่แปลกใจที่บริษัทมีวิศวกรคนไทยหลายคน แตส่ิง่ที่ท าให้เราประทบัใจคือพวกเขามีทกัษะสงูกวา่คา่เฉลีย่” 

 ประเด็นส าคญัของโครงการคอืการปรับแตง่ระบบให้เข้ากบัข้อก าหนด การท างานของบริษัทท่ีมีพนกังานเป็นคนไทยเกือบทัง้หมด “แนน่อนวา่สิง่

ที่ขาดไมไ่ด้คือการท าให้ชาวญ่ีปุ่ นท่ีเป็นผู้บริหารเข้าใจระบบ ที่ส าคญัมากไปกวา่นัน้เราคิดวา่โครงการควรด าเนินการโดยยดึความต้องการของพนกังานคน

ไทยที่เป็นผู้ใช้งานระบบเป็นหลกัด้วย” (คณุโอริฮาระ) 

จัดตัง้ทีมผสมระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อท าระบบที่มีประโยชน์กับการท างานอย่างแท้จริง 

NSSOL และ Thai NS Solutions ให้ค าแนะน าในจดุนีด้้วยการจดัตัง้ทีมของโครงการ ข้อเสนอนีไ้ด้รับการยอมรับ ดงันัน้ในท่ีทีมบริหารโครงการจึงมี

สมาชิกประกอบไปด้วยคนไทยและคนญ่ีปุ่ น สว่นทีมที่ด าเนินการสว่นมากจะเป็นคนไทย 

 NSSOL และ Thai NS Solutions ให้การสนบัสนนุครอบคลมุไปถงึพนกังานคนไทยของStrapack (Thailand) ด้วย 

 ผู้จดัการอาวโุส คณุนพดล ธรฤทธ์ิ แสดงความเห็นวา่ “ผมจบัตาดสูถานะของโครงการในแตล่ะวนั เมื่อไรก็ตามที่พบปัญหาก็ติดตอ่ Thai NS 

Solutions และผมพอใจกบัความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของวิศวกร ถ้าเร่ืองนัน้มีความซบัซ้อนและใช้เวลานาน วิศวกรจะมาพบเราที่บริษัทด้วยตวัเอง

และให้ค าอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองนัน้โดยละเอียด” 

 ขอบเขตการใช้งานระบบเร่ิมขยายตวัมากขึน้ 

 คณุโอริฮาระ: “เราได้ท าสิง่ส าคญัเร่ืองการรวมศนูย์ของข้อมลูและเพิ่มประสทิธิภาพในการสร้างเอกสาร ข้อมลูที่ต้องน ามาจากไฟล์ขนาดใหญ่

หลายไฟล์เพื่อการวิเคราะห์ ตอนนีส้ามารถเข้าถึงได้จากในระบบเลย และการสร้างรายงานตา่งๆกอ่นหน้านีต้้องใช้เวลาหลายชัว่โมงแตต่อนนีส้ามารถท า

รายงานได้ภายในหนึง่ชัว่โมงหรือน้อยกวา่ เราตัง้ใจที่จะใช้ประโยชน์จากระบบเพื่อลดระยะเวลารอคอยสนิค้าและระยะเวลาในการจดัเตรียมสง่สนิค้าของ

เรา” 
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 ภาพรวมของระบบ ERP ของ Strapack (Thailand) และขอบเขตของงาน 

 


