
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนก Customer planner และ Production planner 
Increasing work efficiency of Customer planner and Production planner department 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาเร่ืองการลดขั้นตอนการท างานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก 
Customer planner และ Production planner โดยไดจ้ดัท า Stock Coverage Report ขึ้นมาเพ่ือลดขั้นตอน
กระบวนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร เพ่ือให้รวดเร็วต่อการวางแผน 
(Planning) เพื่อให้ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

จากการศึกษากระบวนการท างานของแผนก Customer planner และ Production planner ท าให้เห็น
ถึงปัญหาในแต่ละขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานเช่น การวางแผนไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
วตัถุดิบ (Raw Material)ไม่เพียงพอต่อการผลิต สินคา้คงคลงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ปัญหา
กระบวนการท างานท่ีมีความซ ้าซ้อน เป็นตน้ ผูว้จิยัจึงศึกษา คน้ควา้ วิธีการแกไ้ขปัญหา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยการจดัท า Stock Coverage Report ขึ้นมาเพ่ือลดขั้นตอนการท างานท่ี
ซ ้าซ้อนท่ีเกิดขึ้นและการใชแ้นวคดิการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS 

แนวคิดการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มจีุดมุ่งหมายเพื่อขจดัความสูญเปล่าใน
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้นโดยมีหลกัการคือ
การจดั การรวมกนั การจดัใหม่ ซ่ึงผูท้ าวิจยัไดใ้ชแ้นวคดิน้ีมาใชใ้นการจดัท า Stock Coverage Report เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างานโดยสามารถช่วยลดระยะเวลาการ
ด าเนินงานได ้5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ส่งผลให้บุคลากรสามารถท างานไดห้ลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
1. บทน า  

แผนก Customer planner และ Production planner หรือแผนกการวางแผนการจดัการ ทั้งการวาง
แผนการผลิตตลอดจน ทั้งในดา้นการวางแผนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ได้
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ทั้งในดา้นตน้ทุน ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นเวลา และการตอบสนองลูกคา้ให้พึง
พอใจมากที่สุด 

แต่ในปัจจุบนัท่ามกลางแข่งขนัทางธุรกิจมากมายซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงไดไ้ม่ว่าจะเป็นทั้งในดา้น
ตน้ทุน ดา้นคณุภาพ ดา้นการบริหารจดัการ รวมถึงระยะเวลาในการท างาน ซ่ึงหัวใจส าคญัของการ
บริการคือสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากที่สุดไดอ้ย่างมีคณุภาพ ถูกตอ้งและ



รวดเร็วตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในตลาด โดยในกระบวนการ
ท างานของแผนก Customer planner และ Production planner นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบทั้ง
ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand) และสต็อกของสินคา้ (Stock) ว่ามีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุดิบ (Raw Material) และสินคา้ส าเร็จรูป (Finish good) ซ่ึงถา้เกิดความ
ล่าชา้หรือมีความผิดพลาดเกดิขึ้นในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงเช่น สินคา้คงคลงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ ช้ินส่วนงานเกดิการช็อต หรือมีการวางแผน (Planning) ที่ผิดพลาด เป็นตน้ ซ่ึง
ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการไหล (Flow) ของกระบวนการโลจิสตกิส์ทั้งหมดซ่ึงเกิดปัญหาตามมา
เช่น ส่งออกสินคา้ให้ลูกคา้ล่าชา้ไม่ทนัตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือเกิดค่าปรับเน่ืองจากมกีารหยุด
แผนการผลิตเกดิขึ้น 

ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงเห็นถึงความส าคญัของในการคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของแผนก Customer planner และ Production planner ทั้งเพ่ือลดความผิดพลาด ลดการใช้
เวลาในการด าเนินงาน และลดขั้นตอนในการท างานของบุลลากรภายในแผนกให้ท างานไดง่้ายและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององคก์รทีก่  าหนดไว ้

 
2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)  
ในกระบวนการผลิตมกัจะพบว่ามีความสูญเสียต่าง ๆ แฝงอยู่ไม่มากกน็อ้ยซ่ึงเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เช่น ใชเ้วลานานในการผลิต สินคา้คุณภาพต ่า ตน้ทุน
สูง  ดงันั้นจึงมีแนวคดิเพ่ือพยายามจะลดความสูญเสียเหล่าน้ีเกิดขึ้นมากมายแนวคิดหน่ึงท่ีคิดคน้โดย 
Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยตา้ (Toyota production system) โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อขจดัความสูญเสีย 7 ประการ 
ความสูญเสีย 7 ประการ ไดแ้ก่  
1. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)  
2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory)  
3. ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation)  
4. ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion)  
5. ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing)  
6. ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay)  
7. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 



 
2.2 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS 

การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRSเป็นหลกัการที่ประกอบดว้ยการการจดัการรวมกนั การจดัใหม่ 
และการท าให้ง่ายซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าลงไดเ้ป็นอย่างดีซ่ึงสามารถ
ท าไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS 

2.3  แนวคิดไคเซน KAIZEN 
ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง 

(Improvement) เป็นแนวคิดที่ท าใชใ้นการบริหารการจดัการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของ
พนกังานทกุคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นไปเร่ือย ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตัิเกิดจากการบริหาร 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการลดขั้นตอนการท างานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ท างานการวางแผนแผนก Customer planner และ Production planner ของบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบระหว่างการท างานก่อนปรับปรุงและการท างานหลงัการปรับปรุงตามแนวคิด
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองหรือแนวคิดไคเซ็นดว้ยหลกัการก าจดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานให้
เหลือนอ้ยลง การจดัล าดบังานใหม่ และปรับปรุงการท างานให้ง่ายขึ้นมีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงขั้นตอน
การท างาน โดยการลด เลิก และเปล่ียนงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั 

 
4. ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดขั้นตอนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผนก 
Customer planner และ Production planner ของบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช จ ากดัโดยตอ้งการท่ีจะลดขั้นตอน
กระบวนการท างานของบุคลากรภายในแผนก โดยมกีารเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสอบถามขอ้มูลและความคิดเห็นของ
พนกังานแผนก Customer planner และ Production planner รวม 12 คนโดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 



4.1 ลดขั้นตอนในการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงานโดยใชห้ลกัการ ECRS การลดความ
สูญเปล่า การปรับปรุง หรือการเปล่ียนการท างานให้ง่ายขึ้นโดยการท า Stock Coverage Report 
สามารถช่วยลดขั้นตอนการโหลดรายการความเคล่ือนไหวของสต๊อกหรือ Plansit ของบุคลากร
ภายในแผนกไดค้นละ 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

4.2 การลดขั้นตอนด าเนินงานจากการท่ี Planner จะตอ้งดึงขอ้มูล Plansit ของตวัเองในทุก เชา้เพื่อดูว่า
มี Part ตวัใดที่ช็อตบา้งและการหาว่า Part Number นั้นเป็นของลูกคา้ใดจากเดิมซ่ึงตอ้งท าในทุก ๆ 
เชา้โดยใชเ้วลาในการด าเนินงานคนละประมาณ 60 นาทีซ่ึงพอมีการท า Stock Coverage Report 
เกิดขึ้นท าให้ลดเวลาในขั้นตอนน้ีได ้

4.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
4.3.1 การใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัเพ่ือให้ทุกคนเห็นขอ้มูลเหมือนกนัเม่ือมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นท า

ให้หาจุดผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นไดง่้ายขึ้น 
4.3.2 การดกูารเคล่ือนไหวของสต็อกเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผน (Planning) 
4.3.3 สามารถลดความผิดพลาดของการวางแผนได ้(Planning)  

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของแผนก Customer planner และ 
Production planner นั้นไดเ้ร่ิมท าการศึกษาจากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของบุคลากรภายในแผนก
โดยการด าเงินงานโดยการสอบถามขอ้มูลจากบุคลากรภายในแผนกที่เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูล
รวมถึงไดร้ับค าแนะน าจากบุคลากรภายในแผนกในการช่วยคิดคน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน ตามหลกัการ ECRS โดยไดท้ าการจดัท า Stock Coverage Report ขึ้นมาเพ่ือมา
ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานในการดูรายการความเคล่ือนไหวของสต็อกหรือ Plansit นอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโดย Stock Coverage Report ยงัช่วยให้บุคลากรภายในแผนกให้ วางแผนไดง้่าย
ขึ้นและวางแผนทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 



ในการจดัท าโครงงานเล่มน้ีส าเร็จไดเ้น่ืองจากความอนุเคราะห์ของอาจารย ์พณณกร ทองหล้ิม ซ่ึง
เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ไดก้รุณาให้ค าปรึกษาและแนวทางที่ถูกตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จน
โครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคณุบริษทั โรเบิร์ต บ๊อช จ ากดั คุณอญัจนา มูสิกะเจริญ ต าแหน่ง RBTA/LOP2 
RBTY/LOP2 RBTA/LOP3 Manager และขอบคุณพนกังานแผนกโลจิสตกิส์ (LOG) ทุกท่าน รวมถึง
ผูบ้ริหารและพนกังานที่มิไดเ้อ่ยนามที่ให้ความอนุเคราะห์ในการชว่ยสอนการปฏิบตัิงานทั้งหมด และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครั้ งน้ี ซ่ึงมีส่วนท าให้โครงงานน้ีส าเร็จดว้ยด ี

 
7. เอกสารอ้างอิง 
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