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รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ

สาขา การประกอบการและการจัดการ
คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินออนไลนโ์ดย Microsoft Form ของบริษัท ซีพี ออลล์
Development of Online Property Management System by Microsoft Form of CP All 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 มีนาคม 2564
พนักงานที่ปรึกษา       คุณ จิตพิมล มุเส็มสะเดา (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย RSS)

ที่มาและความส าคัญในการท าโครงงาน 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

จากการศึกษากระบวนการเปลี่ยนทรัพย์สินในร้าน ที่ช ารุดให้เป็นทรัพย์สินตัวใหม่ 
ซ่ึงกระบวนการนี้ตอ้งมกีารส่งฟอรม์ในการเปลี่ยนทรัพย์สินให้กับสายงาน CAF-M เป็น
กระดาษ เพื่อลบเลขทรัพย์สินเก่าออกไป และเพิ่มเลขทรัพย์สินใหม่ที่ร้านเพิ่งเปลี่ยน
เข้ามา จึงจะแล้วเสร็จกระบวนการ แต่กลับพบปัญหา คือ พนักงานหรือผู้จัดการร้าน
สาขา ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งฟอร์มเปลี่ยนทรัพย์สินเท่าที่ควร เพราะต่างมุ่งเน้น
ไปที่การบริการลูกค้าเป็นหลัก จนลืมส่งฟอร์มในการเปลี่ยนทรัพย์สินให้กับสายงาน 
CAF-M และส่วนมากจะท าฟอร์มเหล่านั้นหายไป ซึ่งเมื่อ Audit เข้าตรวจทรัพย์สินใน
ร้าน จะเกิดผลกระทบกับร้าน คือ Audit จะบันทึกเป็นทรพัย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สิน
หาย และร้านต้องมีการชดใช้ความเสียหายทรัพย์สินในราคาเต็ม หรือเรียกว่า ค่า KPI 

ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน

ทฤษฎีที่ใช้ในการแก้ปัญหา

• ลดปัญหาการเกิดการสูญเสียค่า KPI ของร้านสาขา
• ลดระยะเวลาในการด าเนินเอกสารตั้งแต่ต้นทางจนจบกระบวนการ

ผลการน าโครงงานมาแก้ไขปัญหา
• สรุปผลการแก้ปัญหาการเกิดการสูญเสยีคา่ KPI

จากการน าโครงงานนี้ไปใช้ในร้านสาขาทั้ง 19 ร้าน พบว่า มีร้านสาขา 3 ร้าน ที่มีการ
เปลี่ยนทรัพย์สิน และคีย์ข้อมูลเข้ามาในระบบ MS Form ส่วนอีก 16 ร้าน ไม่มีการเปลี่ยน
ทรัพย์สินจึงไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ อนุมานได้ว่า หากร้านสาขาทั้ง 3 ร้าน
ไม่ได้น าโครงงานนี้ไปใช้ ร้านสาขาทั้ง 3 อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิด KPI และถ้าหาก
โครงงานนี้ใช้มาตั้งแต่ 6 เดือนย้อนหลัง องค์กรอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 208,125
บาท และเฉลี่ยปีละ 416,150 บาท โดยประมาณ
• สรุปผลการแก้ปัญหาการใช้เวลาในกระบวนการด าเนินเอกสารนาน

จากการสอบถามร้านที่ไดบั้นทึกข้อมูลในระบบ MS Form ทั้ง 3 ร้าน พบว่า ใช้เวลาใน
การคีย์ข้อมูลในโปรแกรมเฉลี่ย 4 นาที และต่อมาจึงเข้าสู่การท างานของแผนก CAF-M และ
บัญชี โดยมีระยะเวลาด าเนนิงานเฉลี่ย 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้นในกระบวนการ 2.04 ชั่วโมง 
อนุมานได้ว่า หากโครงงานมีการใช้มาตั้งแต ่6 เดือนย้อนหลัง องค์กรจะประหยัดเวลาในการ
ด าเนินเอกสารไปได ้746.44 ชั่วโมง และเฉลี่ยปีละ 1,493.28 ชั่วโมง โดยประมาณ

วิธีการด าเนินโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนทรัพย์สินเชิงลึก โดยการใช้ข้อมูลย้อนหลังจ านวน 6 

เดือนก่อนท าโครงงาน มาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการชดใช้ค่า KPI และลดเวลา
การด าเนินการเอกสารนาน แสดงผลออกมาได้ ดังนี้

ผู้ศึกษาได้น าโปรแกรม MS Form
เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเนื่องจากร้าน
สาขานั้น มีการใช้งานโปรแกรม
กลุ่ม MS อยู่แล้ว ท าให้ไม่เกิดเป็น
ภาระงานของร้านสาขา รวมถึงไม่
มีต้นทุนในการสร้างโปรแกรม

0

100,000

200,000

300,000

ค่าใช้จ่าย 
(บาท)

ก่อนการแก้ปัญหา หลังการแก้ปัญหา

208,125

0 แผ
นภ

าพ
แส

ดง
ผล

กา
รเสี

ยค
่า 

KP
I

ก่อ
นแ

ละ
หล

ังก
าร

แก
้ปัญ

หา

0

300

600

900

เวลา (ชั่วโมง)

ก่อนการแก้ปัญหา หลังการแก้ปัญหา

786

39.16 ตา
รา

งแ
สด

งผ
ลเ

วล
าก

าร
ด า

เน
ินก

าร
เอ

กส
าร

ก่อ
นแ

ละ
หล

ังก
าร

แก
้ปัญ

หา

ระยะเวลาในการด าเนิน
เอกสารตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการโดยประมาณ

การวิเคราะห์และก าหนดปัญหา

• เรียนรู้งานในส่วนของกระบวนการเปลี่ยนทรพัย์สิน และรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
• รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาปรับปรุงระบบการท างาน
• วิเคราะห์ร้านสาขาที่มปัีญหาการเกิดการชดใช้ KPI บ่อยครั้ง ซ่ึงใช้การดึงข้อมูลจาก
ระบบ ERP ของบริษัท (โปรแกรม SAP Logon 760 - SAP HANA) เพื่อท าการศึกษา
• คัดเลือกแพลตฟอร์มช่วยแก้ปัญหา ที่สะดวกแก่การใช้ของทางร้านสาขามากที่สุด
• จัดท าโครงร่างแพลตฟอรม์ และน าเสนอกับส านักพัฒนาธุรกจิเพื่อแกไ้ข wording 
• น าโปรแกรม Microsoft Form ไปใช้ในร้านสาขาในภูมภิาค SN SS ที่มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ SAP Logon 760 - SAP HANA ว่าเกิดปัญหาเหล่านี้บ่อยครั้ง
• วัดผลการด าเนินงาน 

Cooperative Education TSU 

ทฤษฎี Business Process Improvement (BPI) เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการในการท างาน ซ่ึงทฤษฎี BPI ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 
ส่วน คือ Define , Measurement , Analysis , Improvement และ Control

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
แผนก Support Construction
หน่วยงาน Construction Asset Facilities Management (CAF-M) 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีมีการเสียค่า 
KPI จากข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน

จ านวนท้ังหมด 19 สาขา
จากระบบ SAP HANA รวมมูลค่า

ความเสียหาย 208,125 บาท

208,125


