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บทคัดย่อ 

 แผนก Customer Planning มีการจัดท าไฟล์ RBTA-Y Crisis List Updated เพื่ออัพเดตข้อมูลวันที่สินค้า 

Shortage ตามแต่ละลูกค้าซ่ึงใช้ระยะเวลานานในการท างานเน่ืองจากมีลูกค้ามีจ านานมาก ผู้จัดท าจึงท าการสร้างไฟล์ Master 

RBTA-Y Crisis List Updated ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเรียบเรียงข้อมูลลูกค้าตามโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการ

ค้นหาข้อมูลและแบ่งรายละเอียดตาม Customer Name, Business Unit (BU) และ Material Name เพื่อลดระยะเวลาใน

การท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Customer Planning ก่อนสร้างไฟล์ดังกล่าวระยะเวลาในการ

ท างานใช้เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที แต่หลังการสร้างไฟล์ดังกล่าวพบว่าระยะเวลาในการท างานใช้เวลา 4 ชั่วโมง ซ่ึงสามารถลด

ระยะเวลาในการท างานลง 1 ชั่วโมง 30 นาที จากผลการด าเนินงานพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการท างานส่งผลให้สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้จัดท าแนะน าให้ผู้ที่ใช้ไฟล์ดังกล่าวให้จัดสรรเวลาในการท างานให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบ

เวลาในการท างาน ผลลัพธ์ในการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

ผลการวิจัย 

บทน า (INTRODUCTION) 

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด แผนก Source In-House Production และ 

แผนก Customer Planning มีหน้าที่ในการวางแผนการผลิตเพื่อส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการได้ตรงเวลาและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วยลูกค้าที่แบ่งเป็นลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกของบริษัท ซ่ึงมีลูกค้าเป็นจ านวนมากและส่งผล

ให้ Material มีจ านวนมากเช่นกัน ทางแผนกจึงต้องการรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดผ่านการน าไฟล์ RBTA-Y Crisis List 

Updated ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel น าเสนอแก่ Head of Department (HOD) เพื่ออัพเดตข้อมูลของ Material 

ตามแต่ละลูกค้า  

การอัพเดตข้อมูลจากไฟล์ Rundown ใช้ระยะเวลานานกว่าการค้นหาข้อมูลผ่านไฟล์ดังกล่าว เน่ืองจากไฟล์ที่ใช้ใน

การอัพเดตข้อมูลมีจ านวนมาก ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาจึงสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis list Updated ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel เพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลาในการอัพเดตข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงประเภทลูกค้าตามลักษณะ

การค้นหาข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการท างาน ลดความผิดพลาดระหว่างการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิ่ม

มากขึ้นโดยไม่กระทบเวลางานที่ต้องรับผิดชอบ 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 แพรพลอย พุฒิพงศ์บวรภัคและดร. ปริญ วีระพงษ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่องการลดระยะเวลาในการหยิบจ่าย

สินค้า กรณีศึกษา บริษัท PP&A จ ากัด Reducing Lead Time of picking Cast Study PP&A Company Limited 

งานวิจัยเล่มน้ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการหาสินค้าล็อกจ่ายของสินค้าประเภท Food Goods บริษัท PP&A จ ากัด 



ซ่ึงมีปัญหาการหาสินค้าล็อกจ่ายล่าช้าเน่ืองการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ โดยผู้วิจัย ใช้ Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์

ข้อมูล และท าการศึกษากระบวนการท างานของแผนกหยิบสินค้า จึงเริ่มท าการแก้ไขโดยใช้การแบ่งกลุ่มของสินค้าตามหลัก 

Commodity System พร้อมจัดล าดับต าแหน่งใน การวางสินค้าโดยใช้น าข้อมูลยอดจ่ายมาท าการจัดล าดับตามหลัก FSN 

Analysis และ เพื่อการหาสินค้าที่ง่ายขึ้นจึงใช้เทคนิค Visual control เพื่อจัดท าป้ายบ่งชี้เพื่อบอกประเภทของสินค้า ผลจาก

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บ คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการหาสินค้าลดลงจาก 18.51 นาที เหลือ 14.12 นาที ลดลง 

13.81% ส่งผลให้การหาสินค้าล็อกจ่ายลดลงและกระบวนการท างานสั้นลง 

วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODLOGY) 

 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแนวคดิ 5W1H Analytical thinking with 5W1H 

  1. Who 

  นักศึกษาฝึกงานของแผนก Logistics 

  2. What 

  การอัพเดตข้อมูลลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกบริษัทผ่านไฟล์ Crisis List Updated ด้วยโปรแกรม 

  Microsoft Excel  

  3. When 

  วันอังคารของทุกสัปดาห์ 

  4. Where 

  การท างานที่บริษัทและการท างานที่บ้าน (Work From Home) 

  5. Why 

  เพื่อรายงานให้แก่ Head of Department (HoD) ทราบข้อมูลวันที่ Part Number ของลูกค้าที่จะ  

  Shortage 

  6. How 

  น า Material ของแต่ละลูกค้าไปหาวันที่ Shortage ผ่านไฟล์ Rundown และโปรแกรม SAP และน ามา

  อัพเดตในไฟล์ Crisis List Updated และใส่วันที่อัพเดตข้อมูล 

 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแนวคดิ Why-Why Analysis จุดเริ่มต้นสู่การปรับปรุงลดความสูญเสีย 

1. ปัญหาเกิดจากกระบวนการท างานที่ล่าช้า 

2. การท างานล่าช้าเกิดจากข้อมูล Material ของลูกค้ามีจ านวนมาก 

3. ข้อมูล Material ของลูกค้าไม่ได้แบ่งประเภทตามแต่ละไฟล์ Rundown และโปรแกรม SAP ที่

ต้องใช้ค้นหาข้อมูล  



4. ข้อมูลในโปรแกรม SAP ใช้เวลานานในการค านวณวันที่ Shortage และไฟล์ Rundown ข้อมูล

ของลูกค้าไม่ได้ถูกเรียบเรียงตาม BU  

5. ข้อมูล Material ของลูกค้าไม่ได้ถูกเรียบเรียงอย่างถูกต้องตามแหล่งที่มาของข้อมูล 

 ขั้นตอนการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated 

 
   ตารางที่ 1 ของไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis list updated 

  1. สร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis list updated ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

  2. จากจุด 1 แบ่งประเภทลูกค้าทั้งหมดจากไฟล์ Rundown 

  3. จากจุด 2 สร้างหัวข้อตาราง Customer Name เพื่อระบุรายชื่อลูกค้า 

  4. จากจุด 3 สร้างหัวข้อตาราง BU/Material Name เพื่อแบ่งประเภทของลูกค้าเพื่อง่ายต่อการค้นหา

  ข้อมูล 

  5. จากจุด 4 สร้างหัวข้อตาราง 005_Cisis ขั้นตอนการเข้าดูไฟล์จาก Folder ตามประเภทลูกค้า 

 



 
ตารางที่ 2 ของไฟลM์aster for RBTA-Y Crisis list updated 

  7. จากจุด 5 สร้างชื่อหัวข้อการค้นหาจากโปรแกรม SAP 

  8. จากจุด 6 สร้างหัวข้อตาราง Customer Name ส าหรับค้นหาข้อมูลลูกค้าตามแต่ละประเภท 

  9. จากจุด 7 สร้างหัวข้อตาราง Customer Name/BU จากข้อมูลลูกค้าไม่สามารถหาได้จากไฟล์ 

Rundown เพื่อน ามาค านวณหาข้อมูลวันที่ Shortage จากโปรแกรม SAP 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 สรุปกระบวนการท างานก่อนและหลังการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated 

แหล่งคน้หาข้อมูล ก่อนสร้างไฟล์ หลังสร้างไฟล์ 
 

ไฟล์ Rundown 
ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกแบ่งประเภทตาม BU 
และ Material Name ซ่ึงท าให้ใช้ระยะ
เวลานานในการค้นหาข้อมูล 4 ชั่วโมงต่อ
การท างาน 

ข้อมูลของลูกค้าถูกเรียบเรียงตาม ตาม 
BU และ Material Name ซ่ึงท าให้ลด
ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเหลือเพียง 
3 ชั่วโมงต่อการท างาน 

 
 

 โปรแกรม SAP 

ข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกแบ่งจากแหล่งค้นหา
ข้อมูล ซ่ึงท าให้กระบวนการท างานซับซ้อน
มากขึ้นเพราะข้อมูลไม่ถูกเรียบเรียงอย่าง
ถูกต้อง 
ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 1.30 ชั่วโมง
ต่อการท างาน 

ข้อมูลของลูกค้าแบ่งออกตามแหล่งค้นหา
ข้อมูล ซ่ึงท าให้กระบวนการค้นหาข้อมูล
สั้นลง เพราถูกเรียบเรียอย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 1 ชั่วโมง
ต่อการท างาน 

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบกระบวนการท างานก่อนและหลังการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List 

Updated 

  จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นข้อมูลก่อนการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated ที่

เรียบเรียงข้อมูลลูกค้า Business Unit (BU)และ Material Name จากแหล่งข้อมูลจากไฟล์ Rundown และโปรแกรม SAP 



อย่างถูกต้องตามข้อมูลในการใช้ Part Number ในการค้นหาวันที่ Shortage มาอัพเดทในไฟล์ RBTA-Y Crisis List 

Updated  

 ดังน้ันการสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated ใช้ระยะเวลาในการท างานและซับซ้อน

เน่ืองจากแหล่งค้นหาข้อมูล ไม่ได้ถูกเรียบเรียงอย่างถูกต้องจึงใช้ระยะเวลาในการท างานถึง 5 ชั่วโมง 30 นาที แต่หลังจากสร้าง

ไฟล์ดังกล่าวแหล่งค้นหาข้อมูลถูกเรียบเรียงอย่างถูกต้องท าให้สามารถลดระยะเวลาในการท างานลงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง ซ่ึงลด

ระยะเวลาในการท างานลง 1 ชั่วโมง 30 นาทีสามารถลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของแผนก 

Customer Planning มากยิ่งขึ้น 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 สรุปผลการศึกษา 

  การสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยการเรียบ

เรียงข้อมูลของลูกค้าตาม Business Unit (BU) และ Material Name จากแหล่งข้อมูลในไฟล์ Rundown และโปรแกรม SAP 

อย่างถูกต้องตามข้อมูลในการใช้ Part Number ในการค้นหาวันที่ Shortage มาอัพเดทในไฟล์ RBTA-Y Crisis List 

Updated ซ่ึงก่อนสร้างไฟล์ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการท างานและซับซ้อนเน่ืองจากแหล่งค้นหาข้อมูล ไม่ได้ถูกเรียบเรียง

อย่างถูกต้องจึงใช้ระยะเวลาในการท างานถึง 5 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากสร้างไฟล์ดังกล่าวแหล่งค้นหาข้อมูลถูกเรียบเรียงอย่าง

ถูกต้องท าให้สามารถลดระยะเวลาในการท างานลงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง ซ่ึงลดระยะเวลาในการท างานลง 1 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของแผนก Customer Planning มากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยพบว่าผลที่ได้น้ันตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis 

List Updated สามารถลดระยะเวลาการท างานแต่หลังจากผู้วิจัยได้ทดลองใช้ไฟล์ดังกล่าวในการท างานพบว่ามีสาเหตุด้านอ่ืน

ที่ส่งผลให้ระยะเวลาในการท างานเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีงานอ่ืนเข้ามาแทรกขณะท างานส่งผลให้ระยะเวลาในการท างานมาก

ขึ้น จึงต้องการแนะน าผู้ที่ใช้ไฟล์ดังกล่าวให้จัดสรรเวลาในการท างานให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบเวลาในการท างาน ผลลัพธ์ใน

การสร้างไฟล์ Master for RBTA-Y Crisis List Updated จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตามผลการวิจัย 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยท าขึ้นด้วยความมานะพยายามและส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง

จาก อาจารย์ผรนกษม อิทรทัต ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการท าวิจัยตั้งแต่ต้น

ตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ความส าเร็จในการท างานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึง พระคุณ

บิดามารดาที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน และได้รับก าลังใจอย่างดีจากครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นในคณะโลจิสติกส์ที่ได้แนะน า

และช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งน้ี และขอร าลึกถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณพี่ ๆ ในแผนก Logistics บริษัท บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่ช่วยสอนและแนะน าในการท างานส่งผลให้เกิดวิจัยฉบับน้ีอย่างสมบูรณ์ 



 ท้ายที่สุดคุณประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านและขขอบพระคุณผู้ที่เป็นเจ้าของ

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของงานวิจัยและบทความที่ผู้วิจัยน ามาอ้างอิงในการท าวิจัยฉบับน้ีไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย  
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