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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันแผนก Planning of Logistics ได้มีการจัดท ารายงาน ช่ือ “Stock Coverage Day” ท่ีเป็น
รายงานเกี่ยวกับการ check สถานะสินค้าคงคลัง ซึ่งการจัดท ารายงานฉบับนี้ใช้เวลาในการท าอย่างมาก  
ผู้วิจัยจึงต้องการน าเครื่องมือจากโปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยในการจ าท ารายางนได้รวดเร็วขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานของแผนก Customer Planner 
และ Production Planner เพื่อลดระยะเวลาในการท างานในกระบวนท่ีใช้เวลามากเกินความจ าเป็น หลังจาก
การด าเนินงาน พบว่า สามารถใช้เครื่องมือจากโปรแกรม Microsoft Excel ลดเวลาการท างานจาก 3 ช่ัวโมง 
22 นาที เหลือเพียง 2 นาที ต่อวัน หรือสามารถลดการท างานจากรูปแบบเดิมไปได้ 99 เปอร์เซ็นต์ และจาก
การประเมินความผิดพลาดหลังจากน าการจัดท ารายงานรูปแบบใหม่ไปใช้งานจริง พบว่า ไม่พบความผิดพลาด
เกิดขึ้นเลย ดังนั้นการเครื่องมือมาช่วยในการจัดท ารายงานรูปใหม่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ท างานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

1. บทน ำ (INTRODUCTION) 
แผนก Planning ได้มีการท ารายงาน ช่ือ “Stock Coverage Day” ท่ีเป็นรายงานเกี่ยวกับการ 

check สถานะสินค้าคงคลัง เพื่อให้ Planner แต่ละส่วน สามารถ monitoring ได้ว่า Part Number ใดเหลือ
จ านวนเท่าใด มีปริมาณท่ีใช้ได้เพียงพอถึงวันไหน จากรายงานฉบับนี้ LOP1 จะสามารถวางแผนในการส่ัง 
Material จาก Supplier ให้มาได้ทันแผนการผลิต , LOP2 ท าการวางแผนและส่ังการผลิตตามจ านวน stock 
ท่ีมี, LOP วางแผนการส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในแต่ละวัน Planner ต้องจัดท า
รายงานนี้ ท้ังหมด 2 รายงานด้วยกัน ได้แต่ “Stock Coverage Day 13F0 and 5980 และ “Stock 
Coverage Day E02B E02C และ E02D แต่ด้วยความท่ีรายงานฉบับนี้จะต้องใช้ SAP ดึงข้อมูล Material 
ท้ังหมด 5 Plant ท าให้ข้อมูลท่ีดึงมานั้นมีจ านวน Transaction ท่ีเยอะมาก ส่งผลให้รายงานฉบับนี้จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการจัดท าท่ีนานตามไปด้วยผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาในการใช้เวลานานเกินความจ าเป็น จึงต้องการท่ี
จะปรับปรุงและพัฒนารายงานฉบับนี้ให้ใช้เวลาในการจัดท าให้รวดเร็วขึ้น โดยจะใช้เครื่องมือของExcel ได้แก่ 
Power Query และ VBA (Visual Basic for Application) เข้ามาช่วยเพื่อลดระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
ให้สามารถท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
 
 



2. กำรทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 Macro ใน Microsoft Excel เป็นการบันทึก หรือรวบรวมค าส่ังหลาย ๆ ค าส่ังให้เหลือเพียงขั้นตอน

เดียว เช่น ต้องการสร้าง Pivot table หรือหากเราต้องการแก้ไขเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนฟอนต์ เปล่ียนสี 

เปล่ียนขนาด ขีดเส้นใต้ ปรับแต่งให้เป็นสกุลเงิน การก าหนดจุดทศนิยม ฯลฯ เราสามารถใช้มาโครจัดการงาน

เหล่านี้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวได้โดยอัตโนมัติ 

 Excel VBA คือการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลใน Excel ซึ่ง VBA ย่อมาจากค าว่า Visual Basic 

for Application เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาโดย Microsoft ซึ่งช่วยให้เราสามารถเขียนค าส่ังควบคุมการ

ท างาน หรือจัดการกับข้อมูลในเอ็กเซลล์ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 Visual Basic Editor การเขียนหรือแก้ไขค าส่ัง VBA ในโปรแกรมเอกซ์เซล (Excel) จะท าใน Visual 

Basic Editor ซึ่งเป็นหน้าต่างท่ีได้เตรียมเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเขียนค าส่ัง VBA ได้อย่างง่าย ในการ

เขียนค าส่ัง VBA รวมทั้งโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ จะต้องมีการเขียนค าส่ังเพื่อก าหนดค่า และควบคุมการ

ท างานของโปรแกรม เราเรียกค าส่ังท่ีใช้เหล่านี้ว่า Statement 

 หลักการอีซีอาร์เอส (ECRS) คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือท่ีเรียกว่า 
Waste ซึ่งเป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้นโดยไม่สร้างผลตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติมให้กับองค์กร และในบาง
กรณีอาจท าให้การด าเนินงานช้าลงจากท่ีควรจะเป็น อีซีอาร์เอส (ECRS) คือ ตัวย่อของ Eliminate (การก าจัด) 
Combine (การรวม) Rearrange (การจัดเรียงใหม่) และ Simplify (การท าให้ง่ายข้ึน) ซึ่งส าหรับหลักการอีซี
อาร์เอส (ECRS) นั้นผู้ใช้อาจน า ทฤษฎีอีซีอาร์เอส (ECRS) มาใช้เพียงตัวเดียว หรือมากกว่าตัวเดียวก็ได้ ไม่ได้
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทุกตัว 
 การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) หมายถึง การบันทึกวิธีการท างานเดิม หรือเสนอแนะขึ้น
ใหม่อย่างมีข้ันตอน และตรวจสอบอย่างมีระบบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธกีารท างานท่ีง่าย มีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

ยศพล ครุธเวโช และ สิรวิชญ์ วุฒิ (2562) ได้จัดท าโครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการ
ติดตามสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์เกเบี้ยน โดยน าเสนอการจัดการสินค้าคงคลังระหว่างผลิต 
โดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านวีบีเอ (VBA) หลังจากท่ีท าการพัฒนาโปรแกรมข้ึน และน าปรับไปใช้
งานจะท าให้ข้ันตอนการทางานจาก 25 ลดลงเหลือ 20 ขั้นตอน และไม่มีการใช้เอกสารกระดาษท้ังหมด และ
ข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบยังเป็นข้อมูลท่ีตรงตามเวลาจริงมากขึ้น 

ชาญศักดิ์ ตงจิว (2559) จัดท าโครงงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่ังผลิตกรณีศึกษา 
โรงงานผลิตอีพีอีโฟมส าหรับบรรจุภัณฑ์ ได้ท าการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูล และระบบการท างานอัตโนมัติ
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ร่วมกับการเขียนชุดค าส่ัง Visual Basic for Application เพื่อลด



ความผิดพลาดในการท างาน หลังจากการน า VBA มาประยุกต์ใช้ พบว่ามีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้น ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานของแต่ละหนว่ยงานได้ดีขึ้น 

พรรัตน์ ธ ารงวฒุิ (2560) จัดท าโครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีจัดล าดับการผลิตโดยใช้วีบีเอบน
โปรแกรมไมโครซอฟท์Excel โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการจัดตารางการผลิตของปัญหาในกรณีศึกษา
ปัญหาของการจัดล าดับการผลิต หลังจากการน า VBA มาใช้พบว่า การเขียนค าส่ัง VBA ในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์Excelเป็นวิธีท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดล าดับการผลิตกับกรณีศึกษาได้ โดยเวลาท่ีใช้ในการ
ผลิตงานเสร็จทุกงานดีกว่าวิธีด้ังเดิมจาก  36 นาที ลดลงเหลือ 34 นาที ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.56 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม VBA เป็นค่าท่ีถูกต้อง แม่นย า และใช้เวลาการประมวลผลโปรแกรม
ได้อย่างรวดเร็วในเวลา 12 นาที 

 
3. วิธีกำรวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

  3.1 วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการท างาน 
 แผนก Planning ต้องจัดท า stock coverage day report เป็นประจ าทุกวัน และใช้เวลาอย่างมาก
ในการจัดท า อีกท้ังผู้จัดท ารายงานใช้วิธีการท างานแบบ Manual จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเกิด ความผิด
พรากจากบุคคล (Human Error) เกิดขึ้น เนื่องจากรายงานฉบับนี้ใช้เวลาในการจัดท าค่อนข้างมาก ท าให้ 
capacity ในการท างานของผู้จัดท ารายงานนี้ลดลง ส่งผลให้เหลือเวลาในการท างานอื่น ๆ น้อยลงไปด้วย ซึ่ง
ขั้นตอนในการจัดท ารายงานมีท้ังหมด 32 ช้ันตอน ซึ่งมีวีการคือ ท าการดึงข้อมูลจาก SAP ออกมาท้ังหมด 9 
ไฟล์ ได้แก่ 13F0 LOP1 (คือ ข้อมูลจาก Plant 13F0 ในส่วนของ LOP1(Material Planning)), 13F0 LOP2, 
13F0 LOP3, 5980 LOP1, 5980 LOP2, 5980 LOP3, E02B,C,D LOP1, E02B,C,D LOP2 E02B,C,D 
LOP3 ซึ่งไฟล์เหล่านี้มีจ านวนมาก ผู้จัดท ารายงายต้องใช้เวลาในการ Export and save file มากพอสมควร 
จากนั้นผู้จัดท าต้องท าการรวมไฟล์เข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ copy and Paste เพื่อให้แต่ละไฟล์มาเรียงต่อกัน 
โดยผู้จัดท าต้องท าท้ังหมด 3 ไฟล์ต่อวัน ซึ่งจะแยกตาม Plant คือ 1.“Stock coverage day 13F0” 2. 
“Stock coverage day 5980” 3. “Stock coverage day E02B E02C and E02D” เมื่อได้ 3 ไฟล์แล้ว 
ผู้จัดท าจะต้องเข้าสู่กระบวนการค านวณใน Excel เพื่อหา Stock Coverage และท าการสร้าง Pivot table 
โดยมีระยะเวลาในการจัดท ามากถึง 3 ช่ัวโมง 22 นาที ต่อวัน ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากระบบปัจจุบัน เพื่อน าไปออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ 1.ปัญหาการใช้
เวลาในการจัดท าท่ีนานเกินไป 2.ปัญหาการโหลดข้อมูล ซึ่งมีขนาดใหญ่ 3.ปัญหาความผิดพลาดจากการท างาน
ของมนุษย์ 4.ปัญหาการน าเข้าข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เช่น การเช่ือมโยงกับไฟล์อื่น ท าให้ใช้เวลานการจัดท านาน
ขึ้น 
     3.2 หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการท างาน 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นออก โดยอ้างอิง

จากหลักการ ECRS ท่ีเป็นหลักการในการลดความสูญเปล่าในการท างาน โดยผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาระบบการ



ท ารายงาน รูปแบบใหม่โดยใช้เครื่องมือการเขียนค าสั ่ง Visual Basic for Applications หรือ VBA ซึ่งเป็น

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่สามารถควบคุมการท างานของซอฟต์แวร์ Microsoft Excel โดยมีการเขียน

โปรแกรมของขั้นตอนต่างๆ ให้สามารถด าเนินการให้เองโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยไปท าทีละขั้นตอนในทุกๆวัน  

เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท ารายงาย ลดความผิดพลาดจากการท างานของมนุษย์ 

3.3 ออกแบบกระบวนการในการจัดท ารายงานรูปแบบใหม่ 

   พัฒนาโดย จากเดิมผู้จัดท าต้องท ารายงาน 3 ไฟล์ (แบ่งตาม Plant) ต่อวัน ได้แก่ 1. Plant 13F0 2. 

Plant 5980 และ 3.Plant E02B E02C E02D ก็จะเปลี ่ยนมาเป็นท าแค่ 2 ไฟล์ต่อวัน โดยแบ่งเป็น 1. 

Production Plant (13F0, 5980) 2. Sale Plant (E02B E02C E02D) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท า และ

สะดวกต่อผู้เปิดใช้งาน จากนั้นจะน าไปเข้าสู่ขั้นตอนของ Power Query เพื่อรวมไฟล์ของ Plant 13F0 และ 

5980 เข้าด้วยกัน และสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการของ VBA ที่จะสามารถช่วยในการจัดท ารายงานในการหา 

Stock Coverage Day และ สร้าง Pivot table เพื่อสรุปข้อมูล 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการท่ีผู้วิจัยได้น าการเขียนค าส่ังด้วยภาษา Visual Basic For Application (VBA) และ Power 
Query เข้ามาช่วยในการจัดท ารายงานท าให้สามารถลดขั้นตอนในการจัดท ารายงานลงซึ่งมีล าดับการท างาน
ตามแผนผังต่อไปนี้ 

  
แผนผังการจัดท ารายงานรูปแบบใหม ่

ในการโหลดข้อมูลจาก SAP ปรับเป็น 3 ครั้งจากเดิม 9 ครั้ง เพื่อลดระยะเวลาในการ input ข้อมูลในระบบ 
SAP จากนั้นท าการรวม Plant 13F0 และ 5980 เข้าด้วยกันใน 1 ไฟล์ ด้วยใช้เครื่องมือ Power Query มา
ช่วยในการรวมไฟล์ (Marge) และท าการกรองข้อมูลท่ีไม่ได้ใช้ออกไป หลังจากท่ีมีการรวมไฟล์และกรอง
ข้อมูลท่ีต้องการแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการของโปรแกรม Visual Basic for Application หรือ VBA ซึ่ง
สามารถช่วยในการท างานทุกขั้นตอนในการค านวณหา Stock coverage day ต้ังแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึง
การสร้างเป็น Pivot table ขึ้นมาเพื่อท าการสรุปข้อมูลจาก Raw data ท่ีมี โดยข้ันตอนเหล่านี้จะอยู่ใน
รูปแบบอัตโนมัติท้ังหมด และ เนื่องจากรายงานฉบับนี้ต้องดึงข้อมูลจาก SAP และสร้างจากไฟล์ใหม่ทุก ๆ 
ผู้วิจัยจึงได้เพิ่ม Function “add Ribbon” เข้ามาเพิ่มเพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ชุดค าส่ัง VBA ในการ



ส่ังประมวลผลของขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถลดขั้นตอนการท างานเหลือ 4 
ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการจัดท าเหลือ 2 นาที ต่อวัน 
 
5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 5.1. สรุปผลการด าเนินงาน 
 รายงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนก Logistics of Planning ด้วย

ระบบอัตโนมัติ โดยใช้เครื่อง Visual Basic for Application(VBA) และ Power Query”  มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษากระบวนการจัดท ารายงาน Stock Coverage Day ในรูปแบบเดิม เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการ

จัดท ารายงานในรูปแบบใหม่ โดยการใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel มาช่วยลดระยะเวลาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดท ารายงานการปรับปรุงวิธกีารท างานตามหลักการของอีซีอาร์เอส (ECRS) และเทคนิค

การเขียนค าส่ังบนโปรแกรม Microsoft Excel ในการลดระยะเวลาในการจัดท ารายงานและให้มีความถูกต้อง

แม่นย าในการค านวณหา Stock coverage day มากขึ้น จากเดิมท่ีมีกระบวนการจัดท ารายงานท่ีซับซ้อนและ

มีหลายข้ันตอนท าให้ผู้รับผิดชอบใช้เวลานานในการจัดท าในทุก ๆ วัน ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้การเขียน

ชุดค าส่ังด้วย VBA และเครื่องมือ Power Query มาช่วยลดขั้นตอนในการท างานของพนักงานจาก 32 

ขั้นตอนเหลือเพียง 4 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาจากการท างานรูปแบบเดิมใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 22 นาที 

แต่เมื่อได้ท าการใช้เครื่องมือใน Microsoft Excel มาช่วยในการปรับปรุงแล้ว ท าให้สามารถใช้เวลาในการ

จัดท าลดลงเหลือเพียง 2 นาที และได้ท าการทดสอบความผิดพลาดหลังจากน าเครื่องมือในโปรแกรม 

Microsoft Excel ไปทดสอบใช้งานกับข้อมูลจริง ผลปรากฏว่า ไม่พบความผิดพลาดของการค านวณ Stock 

Coverage Day เกิดขึ้นเลย จึงสามารถสรุปได้ว่าสามารถสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องของการลด

ความผิดพลาดของบุคคลได้ 

     5.2 ข้อเสนอแนะ 

 - ควรปรับปรุงการอัพเดทข้อมูลของระบบ SAP ให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

เนื่องจากระบบไม่ได้มีการอัพเดทแบบ real time ท าให้การดึงข้อมูลออกมาเพื่อใช้ในการจัดท าและสรุปข้อมูล

ของรายงานได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง 100 เปอร์เซ็นต์ อาจจะส่งผลให้ Planner วางแผนผิดพลาดได้  

 - ระบบการจัดท ารายงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือ Visual Basic for Applications (VBA) ยังมี

ข้อจ ากัดในการพัฒนาระบบ ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจท้ังการใช้ Microsoft Excel และ VBA เป็น

อย่างดี ควรจัดให้มีการส่งผู้ใช้งานไปศึกษาอบรม (Training) เกี่ยวกับงานใช้งานเครื่องมือดังกล่าวโดยเฉพาะ 

เพื่อให้มีความรู้และความเช่ียวชาญจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



6. กิตติกรรมประกำศ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ผรณกษม อินทรทัต อาจารย์ท่ีปรึกษาในการฝึกสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาให้

ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง  

 ขอขอบพระคุณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีกรุณารับนิสิตเข้าฝึกสหกิจ

ศึกษา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริง 

 ขอขอบพระคุณ อัญจนา มูสิกะเจริญ Logistics of Customer Planning (LOP3) Manager 

(Specialist) และบุคลากรแผนก LOP3 ของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ทุกๆท่านท่ี

ช่วยเหลือในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฝึกสหกิจเพื่อน าความรู้มาต่อยอดใช้งานได้จริง 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต,รุ่นพี่ศิษย์เก่า คณะโลจิสติกส์ ท่ีช่วยในการช้ีแนวทางในการท าวิจัย จนรายงาน

เล่มนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ขอขอบคุณหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีให้โอกาสนิสิต ออกสหกิจ

ศึกษา เพื่อเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และ ประสบการณ์ท่ีดี 
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