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บทคัดย่อ  

งานวิจยัฉบบัน้ี ศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินการวางแผนการผลิต ส าหรับผลิตภณัฑ ์PS-GI ภายในแผนก 

Logistics Planning โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อลดระยะเวลาในการวางแผนการผลิต 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการวางแผนการผลิต และ 3) เพื่อช่วยลดระยะเวลาการท างานของ Planner เน่ืองจากในการวางแผนการผลิต 

Planner จะใชว้ิธี Manual ในการวางแผน ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 3.25 ชัว่โมง/สปัดาห์ โดยมา

จากการท า ReLoWiSA  ใชเ้วลา 0.25 ชัว่โมง/สปัดาห์ และ Leveling Pattern ซ่ึงใชเ้วลา 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ หรือ 

180 นาที/สัปดาห์  

 จากระยะเวลาดงักล่าว ท าใหภ้ายในแผนก Logistics Planning น าเอาโปรแกรมท่ีช่ือวา่ NiVPLuS เขา้มา

ใชใ้นการวางแผนการผลิต เพื่อท่ีจะลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของ 

Planner  ซ่ึงหลงัจากใชโ้ปรแกรมดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้ าการจบัเวลา และน าเอาระยะเวลาของการด าเนินงานมาท า

การเปรียบเทียบก่อน-หลงัใชโ้ปรแกรม พบวา่ ระยะเวลาท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมอยูท่ี่ 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ ซ่ึง

สามารถลดระยะเวลาการวางแผนการผลิตจากเดิมไดถึ้ง 2.25 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

1.บทน า (Introduction) 

บริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จ ากดั - เหมราช ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย

เทคโนโลยแีละบริการชั้นน าของโลก ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตต่์างๆ และจดัจ าหน่ายทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาขอ้มูลจากวิจยักรุงศรี พบวา่ความตอ้งการช้ินส่วนยานยนตใ์น

ตลาดโลกและในประเทศมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบั บริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั ถือเป็นฐานผลิตช้ินส่วนยานยนตช์ั้นน าของไทยและมีอตัราการผลิตช้ินส่วนเป็นจ านวน

มาก ท าใหต้อ้งมีการวางแผนในการผลิต เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และเพื่อใหส้ามารถ

ผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละสามารถจดัส่งใหไ้ดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงสามารถวางแผนการ



ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานร่วมกบัแผนกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิต เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายในการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่วนงานภายในแผนก Logistics Planning 

พบวา่ การวางแผนการผลิตช้ินส่วนในแต่ละสปัดาห์นั้น ใชร้ะยะเวลาในการจดัท าค่อนขา้งนาน เน่ืองจากมี

จ านวนช้ินส่วนพาร์ทท่ีตอ้งการท าการผลิตเป็นจ านวนมาก และระยะเวลาในการผลิตต่อพาร์ทมีความแตกต่าง

กนั ส่งผลใหใ้ชร้ะยะเวลาในการจดัท าแผนการผลิตนาน จากปัญหาดงักล่าว จึงมีการน าเอาโปรแกรม NivPlus 

เขา้มาเพื่อช่วยในการจดัท าแผนการผลิต โดยมีการท างานร่วมกบั SAP และ ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใน

การจดัท าแผนการผลิต เพื่อใหส้ามารถลดระยะเวลาในการวางแผนการผลิตและสามารถวางแผนการผลิตได้

อยา่งแม่นย  า 

2.การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

              แนวคดิแบบลนี เป็นการสร้างคุณค่าโดยมุ่งขจดัความสูญเปล่า (creating value by eliminating waste) 

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง และการเพิ่มความยดึหยุน่ขององคก์รดว้ยการคิดใหม่ (rethinking) เพื่อสร้างคุณค่าตลอด

ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน (initial planning) จากการน าเอาแนวคิดแบบลีนเขา้มาใชส่ิ้งท่ีลดนอ้ยลงจาก

การด าเนินงาน คือ ความสูญเปล่า วงรอบเวลา ผูส่้งมอบ การใชแ้รงคน เคร่ืองมือ เวลา และพื้นท่ีปฏิบติังาน และ

ส่ิงท่ีไดเ้พิ่มมากข้ึน คือ ความรู้ปฏิบติังาน ความยดืหยุน่และขีดความสามารถขององคก์ร ผลิตภาพ ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ และความส าเร็จในระยะยาว 

แนวคดิแบบไคเซ็น คือ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รหรือเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนกวา่เดิมอยา่งต่อเน่ือง 

โดยท่ีทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันา ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการลดความสูญเปล่าและปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงหนา้งาน ระบบ Kaizenใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างานและริเร่ิมวิธีการคิดท่ีมุ่งกระบวนการ

ท างานและระบบการบริหารท่ีสนบัสนุนและยอมรับแนวคิดของผูบ้ริหารและพนกังาน จากหลกัการของ Kaizen 

จึงเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยมาตรฐานท่ีมีอยูเ่ดิม (Maintain) และปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน (Improvement) 

แนวคดินวตักรรม เป็นการพฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่วา่จะเป็นการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

หรือวิธีการใช ้รวมไปถึงการน านวตักรรมมาปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพดี

ยิง่ข้ึน การสร้างสรรค ์พฒันา หรือสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในกระบวนการท างาน ไม่วา่จะเป็น



กระบวนการผลิต การส่งมอบ ขั้นตอนหนา้ท่ีรับผดิชอบ ลกัษณะงาน เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยใหก้าร

ท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานอีกดว้ย 

3.วธีิการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

3.1.1 ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานวางแผนการผลิต 

3.1.2 การศึกษาปัญหาท่ีพบในการด าเนินงาน 

3.1.3 ก าหนดปัญหาและหาแนวทางในการปรับปรุง (โดยการน าโปรแกรม NivPLuS มาด าเนินการ

ปรับปรุง) 

3.1.4 เกบ็ขอ้มูลหลงัท าการปรับปรุง 

3.1.5 ด าเนินการเปรียบเทียบผลของการด าเนินงานก่อน-หลงัท าการปรับปรุง 

3.1.6 สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

3.2 ศึกษาการใชง้านของโปรแกรม NivPLuS 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวางแผนท่ีครอบคลุม ซ่ึงน ามาใชเ้ฉพาะภายในเครือของกลุ่มบริษทั บ๊อช 

ประเทศไทย โดยน ามาใชเ้พือ่ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานจดัท าแผนการผลิต (Leveling pattern) 

3.3 การท า Leveling Pattern จากโปรแกรม NivPLuS 

 3.3.1 เปิด leveling Pattern ท าการตั้งค่าขอ้มูล 

 3.3.2 เลือกระยะเวลาการวางแผน 

3.3.3 ค านวณความตอ้งการสุทธิเพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มูล demand 

3.3.4 การจดัสรรไลน์การผลิต (Line allocation) 



3.3.5 การวางแผนบนฐานไลน์การผลิต ส าหรับ High runner และ Low runner 

3.3.6 ตรวจสอบการวางแผนและเปรียบเทียบกบัก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่

3.3.7 ตรวจสอบการวางแผนเทียบกบัขอ้มูลความตอ้งการ (Demand) 

3.3.8 บนัทึกการวางแผน 

4.ผลการศึกษา 

4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวางแผนการผลิต 

 4.1.1 การท า ReLoWiSA ใชใ้นการค านวณ Kanban ในระบบ เพื่อใหฝ่้าย Production น าไปใช้

ด าเนินการผลิตและจดัการกบั stock ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีเพียงพอส าหรับส่งต่อใหก้บัแผนก Logistics โดย 

ReLoWiSA จะถูกน ามาใชท้ า leveling pattern ดว้ย และเพื่ออพัเดต High runner และ Low runner หรือ Exotics  

 4.1.2 การท า Leveling Pattern เป็นแผนท่ีใชใ้นการบอกจ านวน Kanban เพื่อใชใ้นการสัง่แพค็      

13digit โดย leveling pattern จะตอ้งมีการจดัท าในทุกๆสปัดาห์ และส่งต่อไปยงัฝ่าย Production เพื่อด าเนินการ

ท างานดงักล่าว โดยใชข้อ้มูล ReLoWiSA และขอ้มูล Plan situation ท่ีดึงจาก SAP เป็นขอ้มูลท่ีบอกจ านวน 

Material วา่มี stock หรือ backlog ปริมาณเท่าใดในแต่ละสปัดาห์ 

4.2 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานมาจากระยะเวลาของการท า ReLoWiSA และ Leveling Pattern ซ่ึงมี

เวลารวมทั้งส้ิน 3.25 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวางแผนผลิต หรือ จดัท า Leveling Pattern โดยใชโ้ปรแกรม NivPLuS  ใช้

ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจัิย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

5.1 สรุปผล จากการน าเอาโปรแกรม NivPLuS มาใชใ้นการวางแผนการผลิต เพื่อจดัท า              

Leveling pattern ส่งผลใหช่้วยลดเวลาการท างานและภาระงานของ planner จากเดิมท่ีมีการใชเ้วลาทั้งส้ิน       



3.25 ชัว่โมง/สปัดาห์ ลดลงเหลือ 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ ท าใหส้ามารถน าเวลาท่ีเหลือจากด าเนินงาน ไปใชใ้นการ

พฒันาการท างานส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

5.2 ขอ้เสนอแนะ ในการใชง้านโปรแกรม NivPLuS การตั้งค่า Parameter เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นและตอ้ง

ระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการท า เน่ืองจากแผนท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัการตั้งค่า Parameter ต่างๆภายในโปรแกรม รวมไป

ถึงจะตอ้งท าการอพัเดตขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ เพื่อให้ตวัระบบของโปรแกรมสามารถวิเคราะห์การ

ด าเนินงาน และเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.กติติกรรมประกาศ  

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยผ์รณกษม อินทรทตั 

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีกรุณาใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และความช่วยเหลืออยา่งดี ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ ท าใหร้ายงานวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยเ์ป็นอยา่งสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ นางสาวจิรนนัท ์นะมูลมอง ต าแหน่ง Logistics Manager นายณฐัวฒัน์ อาจไพรินทร์ 

และนางสาวอุษณีย ์บุญสูง ตลอดจนพี่ๆบุคลากรทุกท่านภายในแผนก Logistics ของบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโต

โมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามไดท้ั้งหมดในท่ีน้ี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน ์ใหค้  าแนะน า และใหค้ าปรึกษาแนวทางในการท างานต่างๆ จนท าใหว้ิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยดี 

  สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ ขอบคุณพี่จิราวฒัน ์นยักองศิริ 

ขอบคุณเพื่อนๆ และผูมี้พระคุณอีกหลายท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามทั้งหมดท่ีใหค้  าปรึกษา ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ให้

ก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งดีในทุกๆดา้น ผูว้ิจยัหวงัวา่วจิยัฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ไม่มากกน็อ้ย 

หากผดิพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

7.เอกสารอ้างองิ 

 



คณะแพทยศาสตร์ องครักษ.์ (2561). องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น Lean Management. สืบคน้ 2 มีนาคม 2564, จาก 
http://med.swu.ac.th/qms/images/downloadd/lean%2026-7-61.pdf 

จิราพร เรือทอง. (2553). ซอฟต์แวร์ SAP. สืบคน้ 28 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/387451 

ชยัวฒัน์ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา. (2555). ศึกษาเร่ืองการการจัดตารางการผลิตแบบแอคทีฟส าหรับการจัดตารางการ
ผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จาก 
http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/145904.pdf 

ธรรมวานิช. (2560). SAP ค าตอบพืน้ฐานของระบบ ERP. สืบคน้ 23 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก
http://www.thammavanit.com/accountcorner/SAP-9A-ERP.html 

พชัรินทร์ สินอ านวยผล. (2557). เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยแนวคิด Kaizen. สืบคน้ 2 มีนาคม 2564, จาก 
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/5-58(500)/page5-5-58(500).html 

วราพร แซ่เฮง้. (2554). การลดรอบเวลาในการท าใบเสนอราคาสินค้า : กรณีศึกษาบริษัทแซนมินา-ไซ ซิสเทม็ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).จาก 
http://www.msit.mut.ac.th/thesis/Thesis_2554/029%20%E0%B8%81%E0%B8% 

วิจยักรุงศรี. (2563). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-65: อุตสาหกรรมรถยนต์. สืบคน้ 21 กมุภาพนัธ์ 2564, 
จาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-tech-
Industries/Automobiles/IO/io-automobile-20 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย. (2560). SME ไทยก้าวทันกระแสยานยนต์. สืบคน้ 21 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Document
s/ThaiAutomotive4.pdf 

สถาบนัเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). (2563). ท าความรู้จักกบัลีน (Lean). สืบคน้ 21 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก 
https://www.tpa.or.th/publisher/admin/newbook/P0909intro.pdf 

สมบติั นามบุรี. (2562). นวัตกรรมและการบริหารจัดการ. สืบคน้ 27 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก 
file:///C:/Users/Easy_IT/Downloads/179215-1-612831-4-10-20200130%20(2).pdf 

สุภาพร เพียรดี. (2555). ความหมายแนวคิดของนวัตกรรม. สืบคน้ 27 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/455676 

อญัชลี แสนยากร และวชัรพล วงศจ์นัทร. (2563). การพฒันาโปรแกรมจัดท ารายงานแสดงข้อมูลสินค้าคงคลงั : 
กรณีศึกษาแผนกวัตถดิุบ บริษัท เอก็ซ์วายแซด จ ากัด. จากfile:///C:/Users/Easy_IT/Downloads/245726-
A1-861966-1-10-20201218.pdf 

http://www.msit.mut.ac.th/thesis/Thesis_2554/029%20%E0%B8%81%E0%B8%25
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/ThaiAutomotive4.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/ThaiAutomotive4.pdf

