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Creation Furniture Success Story 
โดย 

คุณสิทธิศักดิ์  ทยานวุัฒน ์
รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นเิจอร์ จ ากดั เป็นบริษัทแรกที่มีระยะเวลาในการImplement ส้ันท่ีสุด ท าให้ทีมงานทุกคนมคีวามภาคภูมิใจ 

ความเป็นมาของบริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม
บริษัท บุญถาวร จ ากัด เราก่อตั้งมาเมื่อปี 2539 เป็นเวลา
ประมาณ 7 ปี วัตถุประสงค์หลักๆ 2 อย่าง คือ 

1. เพื่อผลิตสินค้า เพื่อป้อนให้กับบริษัท บุญถาวร ในส่วน
ของห้องครัวและห้องน้ า สินค้าที่เราผลิตคือ เฟอร์นิเจอร์
และงานไม้

2. ตกแต่งโชว์รูมให้กับบริษัทในเครือ

ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานกี่ท่าน 

ตอนนี้มีอยู่ที่ 120 คน และส่วนของโรงงานประมาณ 80 คน 

เหตุผลที่ทางบริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัดตัดสินใจ
มองหาระบบ ERP มาช่วยในการบริหารทรัพยากรองค์กร
ตรงนี้ 
จริงๆ เหตุผลส าคัญคือ มาจากตัวผมเองรับผิดชอบดูแลกิจการนี้
อยู่ ทางบริษัทแม่ก็ได้มอบหมายให้ทางผมรับผิดชอบ ผมเองมี  
พื้นฐานความรู้ร่ าเรียนมาทางด้านวิศวอุตสาหการ ตอนสมัยเรียน
ได้มีโอกาสได้ร่ าเรียนวิชา MRP บ้างและเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ประกอบกับประสบการณ์ที่เคยท างานท่ีบริษัทแม่ที่บุญถาวร ได้มี
ส่วนในการน าระบบ ERP มาใช้ซึ่งตอนนั้นเราซื้อระบบของ
ต่างประเทศเหมือนกันและเป็นระบบที่ Scale ใหญ่กว่า Intuitive 

ERP และได้ Implement ใช้เวลา Implement ทั้งหมดประมาณ 2 ปี 
เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เรามีอยู่ในบริษัทแม่ทางฝ่าย IT ก็พอจะมี
ประสบการณ์ในการใช้อยู่บ้ าง  ส่วนของบริษัท  ครี เอชั่ น 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัดเองเราก็ได้มีการน าโปรแกรมนั้นมาใช้บ้าง ใน
ส่วนของระบบบัญชี (Finance) แต่ว่าในระบบการผลิต เพราะธุรกิจ
ไม่เหมือนกัน เราเลยยังไม่ได้ใช้ 

เหตุผลที่ท าให้ บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
เลือก ซอฟต์แวร์ Intuitive ERP มาใช้ในการบริหารตรงนี้ 
มีระยะเวลาในการตัดสินใจนานแค่ไหน 

จากการตดิต่อกับฝ่ายขายของบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด นา่จะอยูท่ี่ 
ประมาณ 2 ปีได้ 

จุดส าคัญทีท่ าใหต้ัดสนิใจเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ In tu i t i ve ERP 

ถามว่าท าไมเราถึงตัดสินใจเลือก Intuitive ERP จริงๆ เหตุผลหลักๆ 
อยู่ที่ Scale อยู่ที่ขนาดของตัวซอฟต์แวร์และตัวกิจการว่ามัน   
สอดคล้องกันหรือเปล่า เพราะจากประสบการณ์ที่เคยท ามา
หลายๆ ที่ ใช่ว่าบริษัทเล็กๆ จะเลือกซอฟต์แวร์หลายๆ 10 ล้านมา
ลงแล้วจะท างานได้ จริงๆ แล้วมันต้องสอดคล้องกับขนาดของ
ธุรกิจ ซึ่งในส่วนตัวผมเองคิดว่า Intuitive ERP อยู่ใน Scale ที่
เหมาะสมกับไซส์ของบริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด และ
สามารถตอบสนองความต้องการหลักๆ ของเราได้  

ในช่วงทีคุ่ณสทิธิศักดิ์ดูซอฟตแ์วร์ ดูหลายตวัหรือไม ่ กอ่นที่
จะตัดสนิใจซื้อ Intuitive ERP 

ดูอยู่ประมาณ 3-4 ตัว และอยู่ใน Scale เดียวกัน 

“ ในส่วนตัวผมเองคิดว่า Intuitive ERP อยู่ใน Scale 
ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ ไ ซ ส์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ค รี เ อ ชั่ น 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการหลักๆ ของเราได้ “ 
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หลังจากเลือกซอฟต์แวร์ตัวนีม้าแล้วความพร้อมของทีมงาน
บริษัท ครีเอชัน่ เฟอรน์ิเจอร์ จ ากัด เองที่จะเร่ิมใช้ระบบนี้มี
มากนอ้ยแค่ไหน 

เนื่องจากผม   ดูแลบริษัทนี้มาก็หลายปีพอสมควร 4-5 ปีได้ และ
ได้มีการน า IT มาใช้อยู่เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราท า
โครงการคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ มันจะมีปัญหาเรื่อง User เยอะ ในการ
ที่จะเปล่ียนจากคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ให้มาใช้คอมพิวเตอร์ 
ซึ่งปัจจุบันนี้บุคลากรหาง่ายขึ้น ท าให้ปัญหาตรงนี้ค่อนข้างจะ
น้อยลงไปเยอะ แต่ละคนใช้ Microsoft Window เป็น รู้จัก Graphic 

User Interface ส าหรับระบบงานทางด้าน ERP เราก็มีการน า
ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กๆ มาช่วยในเรื่องของบัญชี ในเรื่องของ 
Inventory ต่างๆ ในส่วนวางแผนการผลิต เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์
ที่เขียนโปรแกรมใช้เอง    ข้อมูลส่วนใหญ่มันจะอยู่ในระบบอยู่แลว้ 
ตอน Migrate ข้อมูลข้ามมา ปัญหาค่อนข้างน้อยลง 

เมื่อเร่ิม Implement ระบบ Intuitive ERP มีอุปสรรคอะไรบ้าง 
เช่น เกี่ยวกับการท างานของ User การเก็บข้อมูลอยู่ในระยะ
กี่วัน 

อุปสรรคหลักๆ ก็คงจะเป็นความเข้าใจในตัวระบบงานที่ลิงค์กัน
หมดของ User มากกว่า จากเมื่อก่อนที่เคยคิดว่าระบบบัญชีก็คือ
ระบบบัญชี ระบบผลิตก็คือระบบผลิต แต่ตอนนี้ระบบ  Intuitive 

ERP มันจะลิงค์ข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นการท่ีคนใด
คนหนึ่งท า Transaction อะไรขึ้นอย่างหนึ่ง มันก็ไปกระทบกับจุด
อื่นๆ ซึ่งตรงนี้แรกๆ เรียนตามตรง User ค่อนข้างที่จะเกร็งในการ
ใช้งานในระบบ เพราะกลัวว่าระบบใหญ่แล้วเขาท าอะไรผิดไป มัน
จะมีปัญหา ซึ่งตรงนี้เราก็ใช้วิธีการพูดคุยกันและให้ความรู้ความ
เข้าใจซึ่งก็คิดว่าท าได้ดีพอสมควร อันนี้ปัญหาหลักๆ อยู่ที่ User 

ส่วนเรื่องทางเทคนิคทางบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัดก็ให้ค าปรึกษา
และการบริการได้ดีอยู่แล้ว 

ทีมงาน Consult ที่เข้ามา Implement ระบบที่บริษัท ครีเอชั่น
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ร่วมกับทีมงานของบริษัท ครีเอชั่น
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัดเองเป็นยังไงบ้าง 
ทางเราก็พอใจ โดยเฉพาะทางทีมงานที่เข้ามา ซึ่งทาง Project 

Manager คุณชัยยศก็บริการให้เราได้อย่างที่เราต้องการและคุยกัน
ได้ ถ้ามีอะไรสามารถคุยกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่จากการท างานมักจะ
มีปัญหาที่มาจากการส่ือสาร แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจ ซึ่งอันนี้ก็
หมายถึ ง ฝ่าย ครี เอชั่ นด้วยว่าต้อง เปิดใจด้วยเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นการที่ปรับเข้าหากันก็ท าให้งานเป็นไปได้ราบรื่นขึ้น 
ผลลัพธ์ที่ออกมาก็สามารถ Implement ได้เสร็จในระยะเวลาที่ส้ัน
และเราก็พอใจมากถือว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานที่
เข้ามา Implement 

สิ่งส าคัญที่สุดที่ Implement ระบบให้ส าเร็จและใช้งานจนถึง
ปัจจุบันนี้ จุดหลักๆ คือ 

จุดหลักๆ อย่างที่เรียนไปคือการปรับตัวเข้าหากันระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบของซอฟต์แวร์กับระบบงานและ User ซึ่ง ถ้า
ผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงฝ่ายบริหารก็ต้องมีความเห็นชอบกับโครงการ
ด้วย ตรงนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญในองค์กรที่อาจจะใหญ่ของทางเรา 
ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมเองก็อาจจะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่และพอเข้าใจ
เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นความเห็นชอบที่เราให้กับ 
โครงการนี้ เราให้สูงมากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นบุคลากรทุกคนใน
องค์กร เราก็พร้อมที่จะอุทิศเวลา เสียสละให้กับ Project นี้ 
เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็น าพาไปสู่ผลส าเร็จซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะ
เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด 

หลังจากที่ Implement ระบบ ERP ระบบนี้มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรอย่างไรบ้าง 
ดีมากครับ ขั้นแรกที่เรา Implement เสร็จคือ เรื่อง Inventory เป็น
เรื่องที่เราถือว่าเป็นพื้นฐานถ้าเทียบกับเป้าหมายอื่นๆ ที่ใหญ่กว่า
นี้ในเรื่องการบริหารการวางแผนการผลิตหรือวางแผนการขาย แต่
ว่าเรื่องพื้นฐานหลักๆ Inventory, บัญชี, การเปิดเอกสารกัน พอมัน
เป็นระบบที่ลิงค์เข้ากันทุกอย่างท าให้ลดขั้นตอนและลดความ
ผิดพลาดลงไปซึ่ งตรงนี้ถือว่าเป็นก าไรอันแรกที่ เ ราคิดว่า 
Implement เสร็จตรงนี้เราก็เห็นผลทันที ในส่วนอื่นๆ อาจจะเป็นขั้น
ต่อไป เช่น การวางแผนซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีเราได้เป็นอันดับต่อๆ มา 

“ การท่ีปรับเข้าหากันก็ท าให้งานเป็นไปได้ราบรื่น
ขึ้น ผลลัพธ์ท่ีออกมาก็สามารถ Implement ได้ใน
ระยะเวลาที่สั้นและเราก็พอใจมากถือว่าส่วนหน่ึงก็
ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานท่ีเข้ามา Implement ” 
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การบริการหลังการขายของบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด เป็น
อย่างไร 

อันนี้ให้ทางคุณสิทธิชัย  ทยานุวัฒน์ จะเป็นผู้ตอบ เวลามีปัญหา
อะไรโทรเข้าไปทางบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัดหรือเราก็อปปี้หน้าจอ
และส่ง E-mail ไปให้ โดยบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด จะตอบให้เรา
ภายในเวลาอันรวดเร็วและถ้ามีปัญหาก็จะเข้ามาภายในเวลา
อันรวดเร็วและจะอยู่ดูแลจนเราแก้ไขเองได้ 

บทสรุปการบริหารองค์กรด้วยระบบ ERP อยากให้ทางคุณ
สิทธิศักดิ์ช่วย Present ว่า บทสรุปของผู้บริหารหลังจากเอา
ระบบมาใช้เป็นอย่างไรบ้าง 
ในมุมมองฝ่ายบริหารที่เราสนใจจริงๆ ก็สนใจในทั้งระดับข้อมูล
บริหารเรียกว่า Executive Information System ดูงบการเงิน ดู  
ประสิทธิภาพในการผลิต ตอนนี้ก าลัง Implement เรื่อง Shop Floor 

Control ถ้า Implement เสร็จก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเยอะ ส่วนเรื่อง
ของรายละเอียดในระดับการท างานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Inventory,
บัญชี, การผลิต, Transaction แต่ละอย่างแต่ละแผนกก็ท าให้มี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ก็รันอยู่บน
คอมพิวเตอร์ ยังไงก็ต้องใช้มนุษย์ใช้คนเป็นคนปฏิบัติอยู่ด ีสุดทา้ย
มันก็เหมือนระบบงานทุกอย่างที่ต้องการมีการ Maintenance ต้องมี
คนที่ดูแลรักษาซึ่งทางเรามีฝ่าย IT ที่อยู่กับระบบตรงนี้เต็มเวลา 
คอยดูแลซึ่งส่วนตัวผมเองคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญ คือถ้าเครื่องจักร
ท างานและไม่มีการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการคอยมาปรับแต่งอะไร
ให้เข้ากับระบบงาน คือไม่ใช่ว่าคุณ ออกแบบระบบงานเสร็จแล้ว
มันจะใช้งานได้ไปตลอดเวลา เกิดมันมีอะไรผิดพลาดเราก็ยินดีจะ
ปรับแต่งให้มันเข้ากับสถานการณ์ได้ ตรงนี้สุดท้ายก็คิดว่า 

1. เห็นชัดว่า ดีกว่าไม่มีระบบเยอะ
2. มีแล้วจะช่วยให้พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานแค่

ไหน อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารจะเอาข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  ไปใช้ในการบริหารได้มากแค่ไหน แต่ในระดับ

การท างานพ้ืนฐาน ผมค่อนข้างมั่นใจว่าระบบช่วยท าให้
ข้อมูลมันล่ืนไหลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความ
ถูกต้อง 

จ าเป็นไหมที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จะต้องมีระบบ ERP  

อันนี้ผมคงตอบล าบากนะครับ เพราะว่าจริงๆ ส่วนตัวกับบริษัท
เองก็อยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์นี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่และมีลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างชัดเจน อาจจะไม่เหมือนกับโรงงานอื่นๆ 
ซึ่งเราก็เปิดมาเพื่อบริการบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทลูกค้าของ
บริษัทในเครือ เพราะฉะนั้นเราก็พอจะมีภาพที่ชัดเจนว่าเรา
ต้องการผลิตอะไร เราต้องการท าอะไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็
สามารถจะมาประยุกต์ใช้ได้ง่าย แต่โดยทั่วไปโดยภาพรวมของ 
อุตสาหกรรม ผมคิดว่า ระบบ MRP หรือ ERP ต่างๆ ในทุก
อุตสาหกรรม (เพื่อนผมก็อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเยอะ) ผม
ยืนยันว่าก็คงมีแต่ข้อดี ถ้าเกิดคุณสามารถรับมือในการท่ีจะซื้อมัน
มา Implement และท าได้ก็คิดว่าก็คงจะมีประโยชน์ แต่อันนี้ก็
ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบริษัทด้วย 

ขอขอบคุณคุณสิทธิศกัดิ์ที่ใหข้้อมูลท่ีถือว่าเป็นประโยชน์มากกับ
ทีมงาน มา ณ ท่ีนี้ด้วย 

“ พอมันเป็นระบบท่ีลิงค์เข้ากันทุกอย่างท าให้มัน 
Automate ระบบงานท้ังหมด ท าให้ลดขั้นตอนและ
ลดความผิดพลาดลงไปซึ่งตรงน้ีถือว่าเป็นก าไร 
อันแรกท่ีเราคิดว่า Implement เสร็จตรงน้ีเราก็เห็น
ผลทันที “ 


