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MK Restaurants Success Story 
โดย 

คุณประวิทย์  ตนัติวศินชัย 
ผู้อ านวยการบัญชีและการเงนิ 

(ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) 
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จ ากัด 

 
ความเป็นมาของ MK Restaurants 
ธุรกิจร้าน MK Suki เริ่มประมาณช่วงปี 2529 สาขาแรกคือ 
เซ็นทรัล ลาดพร้าว และขยายสาขามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 
ตอนนี้ เปิดสาขาล าดับที่  151 สาขาล่าสุดที่ เปิดคือ โลตัส
นครปฐม ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานอยู่ราวๆ 10,000 คน มีศูนย์
กระจายสินค้าอยู่ 2 แห่ง แห่งแรก อยู่ที่นวนคร ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่
รับสินค้าเข้ามาและท าการผลิต จัดเก็บ ส่งให้สาขาในกรุงเทพฯ 
ส่ ว น ห นึ่ ง แ ล ะ ร อ ง รั บ ส า ข า ที่ อ ยู่ ต่ า ง จั ง ห วั ด  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ แห่งที่ 2 อยู่ที่บางนา-ตราด 
กม.18 รองรับสาขาในกรุงเทพฯ อีกส่วนหนึ่งและต่างจังหวัดที่
อยู่ทางภาคใต้ 

 
เหตุผลที่ทาง MK Restaurants อยากจะหาระบบทางด้าน 
ERP System มาช่วยบริหารการผลิตในองค์กร เหตุผล
หลักๆ เป็นอย่างไร 
เป็นเพราะว่าแต่เดิมธุรกิจเราใหญ่ขึ้นและต้องการข้อมูลหรือ
รายงานทางการเงินที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งแต่เดิมแต่ละแผนกเริ่มเอา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน บันทึกข้อมูล แต่จะเป็นต่างคน
ต่างท า เช่น ฝ่ายโรงงานที่ดูแลทางด้านคุมสินค้า เขาก็ไปหา
ซอฟต์แวร์ของเขามา ก็จ้างคนเขียนให้เหมาะกับความต้องการ
ของเขา ฝ่ายจัดซื้อก็ไปเอาซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งมาใช้ ฝ่ายบัญชี
ก็เอาอีกตัวหนึ่งมาใช้ ต่างคนต่างใช้และไม่ได้เชื่อมโยงกัน เรา
เจอปัญหาข้อมูลบางอันเราจะต้องมีการบันทึกซ้ า ซึ่งการบันทึก
ซ้ าเราก็มองว่ามีโอกาสผิดพลาดและก็ล่าช้าด้วย ท ายังไงเราจะ
มีประสิทธิภาพในการท างานตรงนี้ เราเลยมองหาซอฟต์แวร์ซึ่ง
สามารถที่จะมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่พูดถึง เช่น ฝ่ายโรงงาน 
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ให้เป็นซอฟต์แวร์อันเดียวกันและข้อมูลก็
เชื่อมโยงกัน เพื่อลดการบันทึกซ้ าและการเลือกดูข้อมูลก็
สามารถเชื่อมโยงกันได้  

MK Restaurants รู้จักเกี่ยวกับระบบ ERP อยู่แล้วใชห่รือไม ่
จริงๆ เราก็ไม่ค่อยมีความรู้ เพราะบริษัทเราก็ไม่ค่อยมีบุคลากร
ทางด้าน IT ซึ่ ง เราก็อาศัยว่ าปรึกษาทาง ผู้รู้  ซึ่ ง คือ                    
อาจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ ช่วยดูให้ ในการช่วยดูว่าจะเลือก
ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการว่าจะเป็นอันไหน 
 
 
 
 
 
 

 
ในการดูระบบมี Supplier มาเสนอระบบตรงนี้เยอะหรือไม่ 
ยอมรับว่าในแง่บริษัทก็ต้องประหยัดในการที่ เราจะเลือก
ซอฟต์แวร์ของราคาสูงๆ ก็ไม่ไหว เราก็จะเลือก 1. จากคนรู้จัก 
ซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รู้จักกัน อยู่ในวงการ
นี้ก็ลองทาบทามดูและเห็นว่ามีผลงานด้านนี้ก็ให้มาเสนอ ส่วน
จริงๆ แล้วตอนนั้นมีแค่ 2 รายที่เราเลือก ส่วนทางด้านของ M-
Focus คือเราสนใจเพราะวา่สืบเนื่องจากเราได้ไปชมโรงงานของ 
World Fresh ของ TOPs Supermarket ซึ่งเป็นบริษัทดูแลการ
ส่งสินค้า โดยเฉพาะอาหารไปให้กับ TOPs Supermarket เราก็
มองดูธุรกิจคล้ายๆ เรา ธุรกิจเราก็คือผลิตอาหารและกระจายไป
ยังสาขา ระบบงานคล้ายๆ กัน ตอนนั้นที่ไปชมโรงงานเราเลย
ถามไปว่า เขาใช้ซอฟต์แวร์อะไร ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้ของ 
บริษัท เอ็มโฟกัส และเราก็เลยติดต่อไป ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่า
ทางเอ็มโฟกัสก็เลยเข้ามาเสนองาน 
 
 
 

“ เราเลยมองหาซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถที่จะมา
ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นซอฟต์แวร์อัน
เดียวกันและข้อมูลก็เชื่อมโยงกัน เพื่อลดการ
บันทึกซ้้ าและการเลือกดูข้อมูลก็สามารถ  
เชื่อมโยงกันได้ ”  
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ทาง MK Restaurants ตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ Verticent 
ERP ประเด็นหลักๆ เป็นเร่ืองอะไร 
อย่างที่บอกว่าไม่มีความรู้ทางด้านน้ี เราต้องอาศัยทางที่ปรึกษา 
ก็คือทางด้านอาจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ อาจารย์ช่วยพิจารณาใน
แต่ละเรื่องว่า ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นยังไง ใช้ระบบปฏิบัติการ
อะไร ซึ่งอยู่บน Window และใช้ SQL ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่า
ใช้ได้ และมองว่าเป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้
ซับซ้อนอะไรมาก  
 
ความพร้อมของทีมงาน MK เมื่อตอนเร่ิมต้นระบบเป็น
อย่างไรบ้าง 
ต่ ามากเลย เพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของเรา โดยเฉพาะ
ทางด้านของหน่วยงานทางด้าน Support คือที่โรงงาน (ครัว
กลาง) การศึกษาจะไม่ค่อยสูง อาศัยว่าเป็นคนที่อยู่มานานและ
เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ เพราะว่า MK ส่วนใหญ่เป็นงาน
ที่บริการ เป็นงานค่อนข้างใจรักและเหน่ือย คนท่ีมีการศึกษาสูงๆ 
จะมาท างานด้านนี้ไม่ค่อยได้ เราต้องอาศัยคนที่มีการศึกษาไม่
สู งนั กและเ รามา ฝึก เอา  ทางด้ านความรู้ ท างด้ าน  IT,
คอมพิวเตอร์แทบไม่มีเลย ต่ ามากเลย 
 
อุปสรรคมีมากน้อยแค่ไหน ตอนเร่ิมต้นระบบตรงนี้ 
อุปสรรคก็คงจะมีว่าต้องพยายามคุยกับพนักงานเนื่องจากไม่มี
ความรู้ด้าน IT และต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลก็
ต้องพยายามคุยกับเขาให้เข้าใจว่าท าแล้วได้ประโยชน์อะไร ส่ิงที่
เขาจะได้และต้องพยายามบอกว่า ช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อย 
เพราะว่าต้องท างานเดิมไปด้วยกับของใหม่ไปด้วย แต่พอสักพัก
แล้วเมื่อระบบใหม่ที่เอามาใช้ท างานได้ เขาก็จะได้ข้อมูลต่างๆ ที่
แม่นย าและส่ิงต่างๆ ท่ีเคยท าด้วย Manual ก็จะหายไปก็จะได้มี
เวลาไปท างานอย่างอื่น ซึ่งเป็นประโยชน์กว่า เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เขาได้รับทราบในช่วงแรกและตัวเขาก็ประสบเองว่า 
ในระบบ Manual เดิม เวลาฝ่ายบริหารต้องการข้อมูลอะไรก็ต้อง
ใช้เวลาในการรวบรวมและความผิดพลาดค่อนข้างสูง แต่พอมี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยแล้วก็จะสามารถให้ข้อมูล
หรือเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้และรวดเร็ว 

 

ในความเห็นของคุณประวิทย์ สิ่งที่ท าให้การ Implement 
ERP ให้ประสบความส าเร็จจริงๆ เป็นเร่ืองอะไรบ้าง 
หลักๆ 
หลักๆ คงต้องมองเรื่องคน คือทั้งคนที่ เป็นพนักงานระดับ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญคอยสนับสนุนและ
ช่วยผลักดันเพื่อให้งานส าเร็จ มองแล้วหลักๆ อยู่ที่คนและ
ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและเห็นความส าคัญของระบบ 
เพราะว่าการที่จะเอามาใช้งานจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง 
ต้องใช้ทั้ง เงินและเวลาคน ถ้าฝ่ายบริหารระดับสูงไม่ เห็น
ความส าคัญก็จะล าบาก ผู้บริหารระดับสูงต้องพยายามที่จะ
ไปคุยกับพนักงานระดับปฏิบัติการ คนที่จะเป็นผู้ใช้ให้เห็น
ว่ามีความส าคัญและจะต้องช่วยกัน เพื่อให้ระบบส าเร็จ 

 
ห ลั ง จ า ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ช่ ว ย ใ ห้ ท า ง  MK Restaurants               
มีประสิทธิภาพในการท างานขึ้นมากน้อยแค่ไหน 
ช่วยในระดับหนึ่งคือ ลดงานซ้ าซ้อนบางอย่างและเห็นว่ายัง    
จ าเป็นที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ ตอนแรกเราก็
มองในเชิงของว่า ลดงานซ้ าซ้อนหรือท าให้การผิดพลาดน้อยลง 
แต่หลังจากที่ผ่านจุดนั้นไปแล้ว ปัจจุบันเราก็เริ่มมามองว่า มัน
น่าจะช่วยในเรื่องของการควบคุมในเชิง Control น่าจะท าได้
มากกว่านี้ 
 
บริการหลังการขายของบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด เช่น ทางนี้
มีปัญหาและโทรกลับไปที่บริษัท ทางบริษัทให้บริการ
ทางตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง 
เท่าที่ทราบจากพนักงานที่ใช้งานก็จัดว่าค่อนข้างดี ติดต่อและ
ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ค่อนข้างดีในการที่จะช่วยแก้ปัญหา 
เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

 
โดยภาพรวมในความเห็นของคุณประวิทย์ว่า ปัจจุบัน   
โรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเมืองไทยมีความ   
เหมาะสมหรือว่าน่าจะใช้ในส่วนของระบบตรงนี้มาในการ
พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง 
เข้าใจว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ธุรกิจต้อง
มีความฉับไวทางด้านข้อมูลเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจ
และใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นคิดว่า 
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โดยภาพรวมในความเห็นของคุณประวิทย์ว่า ปัจจุบัน   
โรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเมืองไทยมีความ   
เหมาะสมหรือว่าน่าจะใช้ในส่วนของระบบตรงนี้มาในการ
พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง (ต่อ) 
การที่เอางาน IT มาช่วยงานก็คิดว่าช่วยได้มาก คือจะท าให้เรา
ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว คือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความ
แม่นย า เมื่อเราได้ข้อมูลเร็วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการดู 
ถ้าเผ่ือมีปัญหาอะไร เราก็จะได้แก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน
ที่เป็นระบบเก่า เราต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะได้ ข้อมูล
มา ซึ่งมันก็ไม่ทันการณ์ ในแง่ของอย่างที่บอกว่าการน า IT มา
ช่วยท าให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้นและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย าและ
ช่วยเราในการบริหารงานได้ดีและท าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ได้ทราบมาว่าทางนี้ จากเมื่อก่อนกว่าจะวิเคราะห์ Report 
หรือท าสรุปให้ผู้บริหารได้ใช้เวลานานถึง 2 วัน แต่ปัจจุบัน
แค่เพียงคร่ึงวันใช่หรือไม่  
ก็ท าให้เราได้ข้อมูลเร็วขึ้นและคิดว่าเรายังคงต้องมีการปรับปรุง
ระบบการท างาน การบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้มันรวดเร็วมากกว่านี้ 
คือตอนนี้ระบบมันรองรับได้ แต่ผู้ปฏิบัติยังท าไม่ค่อยเต็มที่มาก
นัก เช่น ข้อมูลควรจะบันทึกให้เสร็จวันต่อวัน บางทีก็ไม่ได้ท าคง
จะต้องเข้าไปดูทางด้านวิธีปฏิบัติ ท ายังไงให้เขามีความเข้าใจ
มากขึ้นว่าข้อมูลบางอย่างมันจ าเป็นต้องท าให้เสร็จ 
 
สุดท้ายนี้ทางบริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด ขอขอบพระคุณ           
คุณประ วิ ทย์  ตั น ติ ว ศิ น ชั ย  มา  ณ  โ อก าสนี้ ด้ ว ย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ การน้า IT มาช่วยท้าให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้นและ
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย้าและช่วยเราในการ
บริหารงานได้ดีและท้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ” 


