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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ศ.ศุภกิจพลาสเทค จากัด วิเคราะห์
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน และหาแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การสิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ คงคลัง และ
กระบวนการผลิต จากการศึกษาพบว่าปั ญหาที่ส่งผลให้บริ ษทั เกิดการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ การที่ลูกค้าได้รับ
สิ นค้าล่าช้าและราคาที่ไม่สามารถลดลงมาแข่งขันกับคู่แข่งได้ การหาสิ นค้าไม่พบทาให้เสี ยโอกาสในการขาย และการ
ที่ พนักงานทางานไม่ได้ตามเป้ าหมายและมีกระบวนการทางานที่ซ้ าซ้อน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งแนวทางการ
แก้ไขตามสาเหตุของปั ญหาหลัก 3 ปั ญหาคือ ปั ญหาด้านการจัดการสิ นค้าและวัตถุดิบคงคลัง ปั ญหาด้านกระบวนการ
ผลิ ตและปั ญหาด้านการจัดการแผนผังคลังสิ นค้า โดยในการศึ กษาครั้ งนี้ ทางผูศ้ ึ กษาได้ออกแบบรหัสสิ นค้าและ
วัตถุดิบสาหรับใช้ในบริ ษทั ผนวกเข้ากับการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ใ นการเบิกจ่ายและควบคุมวัตถุดิบ
และสิ นค้าคงคลัง และรวมถึ งการออกใบการสั่งผลิ ต ทาให้เกิ ดการลดลงของขั้นตอนการเบิ กจ่ ายวัตถุ ดิบ ไม่ ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการเดินและกรอกเอกสาร การเช็คความถูกต้อง คิดเป็ น 54.17% หรื อคิดเป็ นเงิน 15,886.416 บาท/ปี
รวมถึงได้มีการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานของกระบวนการผลิตและแพคของสิ นค้าหลัก จากเดิมที่ใช้เวลา 1.47 นาที
ต่อชิ้นใน 28 ขั้นตอน ให้ ลดลงเหลือ 0.453 นาทีต่อชิ้นใน 10 ขั้นตอน รวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการเบิกของเพื่อ
นามาผลิตสามารถลดการผิดพลาดในการหยิบผิดได้ 100% หรื อเทียบเท่ากับเงิน 309,250 บาท/ปี เมื่อเทียบกับยอดของ
เสี ยในปี ก่อนหน้า นอกจากนี้ การนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาปรั บปรุ งการรั บวัตถุดิบและการขายสิ นค้ามีอตั ราเร็ วขึ้น
ประมาณ 30% และการคานวนหาความสามารถในการจัดเก็บสิ นค้าหลักของบริ ษทั สู งสุ ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขาย
ให้แก่ลกู ค้าได้
คาสาคัญ: หลักการทาไม-ทาไม, โปรแกรมสาเร็ จรู ป, ออกแบบรหัสสิ นค้า, ปรับปรุ งการผลิต

ABSTRACT
Research objectives is to study the whole process of Sor. Supakit Plastech co.,ltd. in order to analyze the
problems that arise internally, finding the solution to improve product management efficiency, raw material and
production process. Analysis and identify the main factors that are expected to be the major cause by using WHYWHY analysis. Company working inefficient is the result of 2 major causes which are the delay of customer
receiving the product and selling rate cannot be reduced to compete with competitors. Mainly causes are the
product can’t find or out of stock, no standard of production process and redundant processes. These problems can
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be divided in three groups, stock problems, production process problems and inventory layout problems. Therefore,
product and raw materials codes and production order have been designed, integrated with the package software to
be applied in stock control process. This resulted in a reduction in the process of withdrawing raw materials,
accounting for 54.17% or 15,886.416 baht. To improve the production process and pack of key products from 1.47
minutes per piece, 28 steps reduced to 0.453 minutes per piece, 10 steps. Improving the process of picking up goods
for production can reduce 100% errors in picking, or equivalent to 309,250 baht comparing with the amount of
waste in 2019. The adoption of a package to improve raw material receiving and product sales is approximately
30% faster and calculating the maximum storage capacity of the company's main products to increase the potential
of selling to customers.
Keywords: Why-Why analysis, Package software, Barcode, Improvement of production process
1. บทนา
เนื่องจากบริ ษทั ศ.ศุภกิจ พลาสเทค ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนถึงปั จจุบนั ยังคงมีการใช้ระบบ manual ทั้งหมดในการ
ดาเนิ นงาน ตั้งแต่การคานวณเพื่อสั่งจานวนวัตถุดิบต่อครั้งต่อการสั่งของลูกค้า เป็ นการสั่งมาสารองไว้โดยปราศจาก
เกณฑ์การวัดและควบคุมปริ มาณ ทาให้บางครั้งเกิดปั ญหาสิ นค้าคงคลังปริ มาณมากเกินความจาเป็ น หรื อบางครั้งเกิด
ปั ญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตทาให้เกิดการหยุดชะงักเพื่อรอ supplier นาวัตถุดิบมาส่ งการเบิกจ่ายวัตถุดิบหรื อ
สิ นค้าทั้งหมดจะถูกกระทา โดยการลงบันทึ กลงสมุด ส่ งผลให้ไม่สามารถเห็ นจานวนการใช้จ่ายที่ แท้จริ งตามเวลา
ปั จจุบนั อีกทั้งพนักงานมีความหลากหลายในด้านการศึกษาและความชานาญ จึ งทาให้เกิดความผิดพลาดอยูเ่ สมอ
ตั้งแต่การรั บคาสั่ง การเบิ กวัตถุ ดิบ การไปเดิ นเลื อกและหยิบวัตถุ ดิบจากในคลังสิ นค้า เกิ ดการหยิบพลาสติ กผิด
ประเภท ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นจากการลงไปเก็บข้อมูลของบริ ษทั ทาให้พบว่าตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนถึงปั จจุบนั
ทางบริ ษทั มีการบันทึกข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแบบ manual (บันทึกการรับเข้าและเบิกจ่ายลงสมุดเพียงอย่างเดียว) ทาให้
เกิดความผิดพลาดในการคานวณยอดคงเหลือ และต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ ซึ่ งการเกิดความผิดพลาดของ
ยอดจานวนวัตถุดิบคงคลัง
ส่ งผลให้ผลกาไรจากการประกอบการของบริ ษทั ลดลง และส่ งผลกับอัตราการผลิตในแต่ละวัน เพราะทาให้
การผลิตเกิดการชะงัก มีปัญหาในเรื่ องการขาดความแม่นยาในการตรวจนับสต๊อก ส่ งผลกระทบต่อการผลิต สิ นค้าคง
คลังจริ งไม่ตรงกับระบบทาให้สินค้าขาดมือ (Stock out) สู ญเสี ยโอกาสในการผลิตและขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้า เป็ นการ
เปิ ดช่องโหว่ให้แก่คู่แข่งในตลาด หากเกิดปั ญหานี้ ข้ ึนบ่อยครั้งอาจสู ญเสี ยลูกค้าไปในที่สุด หรื ออีกประการหนึ่ งถ้าส
ต๊อกเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การดาเนิ นงานทั้งการผลิตและการขายก็จะต้องหยุดชะงัก ซึ่ งจะส่ งผล
ต่อภาพลักษณ์ของธุ รกิจและเกิดการขาดทุนจากการไม่มีของผลิตได้ ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่มนั่ ใจ ดังนั้นการบริ หาร
จัดการสต๊อกจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่ง ต้องมีการควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม อาจส่ งผลกระทบถึงสภาพคล่อง
ของธุรกิจได้หรื อต่ากว่า Minimum stock ที่กาหนดไว้และสิ นค้าเกินระบบ ทาให้เกิน Maximum stock ที่กาหนดไว้ ทา
ให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ สิ นค้าสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
โดยตรง หากเกินการขาดแคลนมีสินค้าสาเร็ จรู ป (finished good) ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าย่อมส่ งผลที่
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ไม่ดีต่อธุ รกิ จ หรื อหากสิ นค้าเกิ นความต้องการของลูกค้า หรื อกาลังการขายของบริ ษทั บริ ษทั จะต้องแบกรั บภาระ
ต้นทุนในการเก็บสิ นค้า หรื อต้นทุนจมไปในส่ วนของการผลิต
จากที่ ก ล่ า วในข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า การบริ ห ารจัด การสิ น ค้า คงคลัง มี ค วามส าคัญ ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจเป็ นอย่างยิง่ การบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงส่ งผลกระทบต่อผลกาไรจากการ
ประกอบการ บริ ษทั ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ทั้งบริ ษทั ที่ ทาการผลิตสิ นค้าเพื่อขายหรื อประกอบการแบบซื้ อมาขายไป
มักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับคลังสิ นค้าที่ใช้ในการเก็บสิ นค้าหรื อวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรื อแม้กระทัง่ บริ ษทั ที่ประกอบ
กิจการแบบผลิตตามคาสั่ง (make to order) การบริ หารจัดการคลังสิ นค้าจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เมื่อได้สารวจ
ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในการจัดส่ งสิ นค้าของผูป้ ระกอบการในประเทศไทย โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติพบว่าปั ญหา
การจัดส่ งสิ นค้าไม่ตรงเวลาเป็ นปั ญหาสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการประสบปั ญหามากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 84.4 โดย
ปั ญหาการจัดส่ งสิ นค้าไม่ตรงเวลา สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปั จจัย เช่น 1) เกิดจากความผิดพลาดในการวาง
แผนการผลิต 2) วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต 3) การจัดการคลังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ไม่ทราบจานวนสิ นค้าที่มี
ขายได้ไม่เต็มที่ หรื อการใช้เวลานานในการเตรี ยมสิ นค้าเพื่อทาการจัดส่ ง อย่างไรก็ตามธุ รกิจประเภทการผลิตสิ นค้า
เพื่อขายมี ความจาเป็ นต้องพึ่งพาการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการทาการสต๊อกสิ นค้าขายและ
วัตถุดิบในปริ มาณหนึ่ งเพื่อป้ องกันการเปลี่ ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานแบบกระทันหัน และยังสามารถเป็ น
หลักประกันได้วา่ บริ ษทั จะมีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับการรองรับการผลิตหรื อจะมีสินค้าเพื่อจาหน่าย หากข้อมูลสิ นค้า
คงคลังไม่มีการอัพเดตให้เป็ นปั จจุ บนั สามารถดูได้แบบทันท่วงที หรื อมี ความผิดพลาดของยอดในระบบ จะส่ งผล
กระทบต่อการวางแผนและการควบคุมกระบวนการในคลังสิ นค้า เช่น หากฝ่ ายจัดซื้ อไม่ทราบยอดคงเหลือที่แท้จริ ง
จะทาให้การสั่งวัตถุดิบเกิ ดการผิดพลาด อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าความต้องการจริ งส่ งผลให้การผลิตต้องเลื่อน
ออกไปและส่ งของล่าช้ากว่าที่ลูกค้ากาหนด หรื อหากปริ มาณข้อมูลสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จแล้ว (finish good) ไม่มีการ
บันทึกลงในระบบที่เป็ นมาตรฐาน เกิดความคาดเคลื่อนของตัวเลข จะทาให้ฝ่ายขายเกิดการปฏิบตั ิงานที่ผิดพลาด เช่น
นัดหมายวันที่ พร้ อมส่ งสิ นค้าแก่ลูกค้าแต่เมื่ อถึงเวลาจริ งต้องทาการจัดส่ งกลับพบว่า สิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ มีอยู่ในสมุด
กับจานวนของจริ งที่อยูใ่ นคลังไม่ตรงกัน ทาให้ตอ้ งเลื่อนการจัดส่ งกับลูกค้า บางครั้งอาจโดนปรับอีกด้วย จากที่กล่าว
มาในข้างต้นเป็ นตัวอย่างของปั ญหาในการบริ หารจัดการข้อมูลในคลังสิ นค้า เมื่อเกิดการป้ อนวัตถุดิบผิดประเภทผสม
เข้าไปในเครื่ องจักร จะทาให้เกิ ดต้นทุนในการแก้ไขที่ สูงมาก เนื่ องจากต้องใช้ชนิ ดของพลาสติกที่ถูกต้องมาใส่ ใน
เครื่ องจักรเพื่อล้างท่อผลิตทั้งหมด อีกทั้งเมื่อสิ นค้าผลิตเสร็ จก็จะไม่มีการตรวจนับเป็ นระบบ ว่าบริ ษทั มีสินค้าแต่ละ
ชนิดเพิ่มขึ้นในปริ มาณเท่าไหร่
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการดาเนิ นงานบริ ษทั ศ.ศุภกิจพลาสเทค โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบควบคุม
สต็อค พัฒนาขั้นตอนการผลิ ตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่ซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าหลักและมี ปริ มาณการผลิ ตที่ สูง รวมไปถึ งการนา
โปรแกรมสาเร็ จรู ป คือ โปรแกรม “Inflow On-Premise” เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสู ญเปล่าของเวลา ทรัพยากร
และเงินทุน
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3. การดาเนินการวิจัย
ผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปศึกษากระบวนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ศ.ศุภกิจพลาสเทค ทั้งในส่ วนของสานักงานและ
ในโรงงานที่ดาเนิ นการผลิตสิ นค้า หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดโดยแบ่งเป็ น 3 ปั ญหาหลัก คือ ปั ญหา
ในส่ วนของกระบวนการบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป ปั ญหากระบวนการผลิตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่และ
กระบวนแพ็ค รวมไปถึงปั ญหาการบริ หารจัดการการจัดเก็บและการใช้พ้ืนที่ คลัง ที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั แบบ manual คือการจดบันทึกทุกอย่างลงสมุดด้วยมือ ทาให้มีปริ มาณความผิดพลาดที่สูงมาก
และไม่สามารถควบคุมการไหลเข้าและออกของสิ นค้าและวัตถุดิบคงคลังได้ การผลิตและแพ็คลงบรรจุหีบห่ อที่เกิด
ความสู ญเปล่าของเวลาและค่าใช้จ่ายของแรงงานที่สิ้นเปลือง รวมไปถึงการจัดวางสิ นค้าในคลังที่ไม่เป็ นระเบียบทาให้
เกิ ดการแตกหักเสี ยหายและใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบรหัสสิ นค้าและวัตถุดิบ
ทั้งหมดในบริ ษทั เพื่อทาการบันทึกลงโปรแกรมสาเร็ จรู ป “Inflow on-premise” และใช้ในการออกแบบใบสั่งผลิต
และสั่งซื้ อ ออกแบบฉลากเพื่อแปะหี บห่อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ผลิตเสร็ จแล้ว รวมไปถึงป้ ายบ่งชี้
3.1 ขั้นตอนในการวิจัย
ผูจ้ ดั ทาได้เข้าไปศึกษากระบวนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ศ.ศุภกิจพลาสเทค ทั้งในส่ วนของสานักงานและ
ในโรงงานที่ดาเนิ นการผลิตสิ นค้า หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดโดยแบ่งเป็ น 3 ปั ญหาหลัก คือ ปั ญหา
ในส่ วนของกระบวนการบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป ปั ญหากระบวนการผลิตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่และ
กระบวนแพ็ค รวมไปถึงปั ญหาการบริ หารจัดการการจัดเก็บและการใช้พ้ืนที่ คลัง ที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั แบบ manual คือการจดบันทึกทุกอย่างลงสมุดด้วยมือ ทาให้มีปริ มาณความผิดพลาดที่สูงมาก
และไม่สามารถควบคุมการไหลเข้าและออกของสิ นค้าและวัตถุดิบคงคลังได้ การผลิตและแพ็คลงบรรจุหีบห่ อที่เกิด
ความสู ญเปล่าของเวลาและค่าใช้จ่ายของแรงงานที่สิ้นเปลือง รวมไปถึงการจัดวางสิ นค้าในคลังที่ไม่เป็ นระเบียบทาให้
เกิ ดการแตกหักเสี ยหายและใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นผูจ้ ดั ทาได้ออกแบบรหัสสิ นค้าและวัตถุดิบ
ทั้งหมดในบริ ษทั เพื่อทาการบันทึกลงโปรแกรมสาเร็ จรู ป “Inflow on-premise” และใช้ในการออกแบบใบสั่งผลิต
และสั่ ง ซื้ อ ออกแบบฉลากเพื่ อ แปะหี บ ห่ อ วัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต เสร็ จ แล้ว รวมไปถึ ง ป้ ายบ่ ง ชี้
3.2 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
3.2.1 ปัญหาการบริหารจัดการสิ นค้ าและวัตถุดบิ คงคลัง
ไม่มีการบันทึกลงระบบ ทุกอย่างจดลงสมุด หรื อกระดานเท่านั้น ทาให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบและ
ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั แนวทางการแก้ไข ทาการกาหนดรหัสสิ นค้า (barcode) เพื่อประยุกต์ใช้เข้ากับโปรแกรม
สาเร็ จรู ป “Inflowon-premise”
3.2.2 ปัญหากระบวนการผลิตและการบรรจุลงหีบห่ อ
ไม่มีข้ นั ตอนการทางานและการวางแผนกระบวนการผลิต ทาให้พนักงานทางานไม่ถูกวิธี ส่ งผลให้เกิดความ
ล่าช้าและกระบวนการที่ซ้ าซ้อน แนวทางการแก้ไข ปรับปรุ งกระบวนการผลิตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่ใหม่เพื่อลดความ
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สู ญ เปล่ า ในส่ วนการกระบวนการแพ็ ค ที่ ซ้ าซ้ อ น โดยเปลี่ ย นเป็ นการสั่ ง ผลิ ต พร้ อ มกั น ที เ ดี ย ว 3 เครื่ อง
3.2.3 ปัญหาการบริหารจัดการผังคลังสิ นค้ าและวัตถุดบิ
ไม่มีป้ายบ่งชี้ ของวัตถุดิบแต่ละชนิ ด คนงานมีความต่างในด้านการศึกษา ทาให้เกิดการนาวัตถุดิบไปใช้ใน
การผลิ ตผิดประเภท การจัดเรี ย งไม่ เป็ นหมวดหมู่ ทาให้เสี ย เวลาในการค้นหา มี บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ฉีดขาดเสี ยหาย ไม่
สามารถนาไปขายได้ เป็ นต้น แนวทางการแก้ไขจัดทาป้ ายบ่งชี้ ออกแบบวิธีการวางเพื่อให้ใช้พ้ืนที่ ที่จากัดได้เต็ม
ปร ะสิ ทธิ ภาพ ท าป้ ายแปะหี บห่ อสิ นค้ า เพื่ อ ท าให้ ท ร าบร ายละเอี ยด ชนิ ด จ านวนและวั น ที่ ผลิ ต
3.3 การวิเคราะห์ ปัญหา
การวิเคราะห์ และระบุ ปัจจัยหลักที่ คาดว่าเป็ นสาเหตุใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยใช้การวิเคราะห์ปัญหาด้วย
หลักการทาไม-ทาไม (Why-Why Analysis) ทาให้ทราบว่ามีปัจจัย 2 ปั จจัยที่ส่งผลให้บริ ษทั เกิดการทางานที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ การที่ลกู ค้าได้รับสิ นค้าล่าช้าและราคาที่ไม่สามารถลดลงมาแข่งขันกับคู่แข่งได้ สาเหตุมาจากการหา
สิ นค้าไม่ เจอหรื อสิ นค้าไม่ มี ในคลัง พนักงานท างานไม่ ได้ตามเป้ าหมายและมี กระบวนการท างานที่ ซ้ าซ้อ น ซึ่ ง
สามารถแบ่งเป็ น 3 ปั ญหาหลักคือ ปั ญหาด้านการจัดการสิ นค้าและวัตถุดิบคงคลัง ด้านกระบวนการผลิตและด้านการ
จัดการแผนผังคลังสิ นค้า
1.

1. warehouse

1.
2.

2.

Stock

stock
1.
1.
2.

2.

Target

3.

2.

รู ปที่ 1 การใช้ Why-Why analysis วิเคราะห์ปัญหาการดาเนินงานของบริ ษทั
3.4 การอ้างอิงในเนือ้ หางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จรี ภรณ์ แก้วโสนด และ รณิ นทร์ กิจกล้า (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลดของเสี ยในกระบวนการฉี ดชิ้นส่ วน
พลาสติก โดยการเก็บข้อมูลของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริ ษทั คาเซ (ไทยแลนด์) มีการใช้แผนผังพาเรโตใน
การจัดอันดับของเสี ย ซึ่ งปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั ได้เลือกมาคือปั ญหารอยประกายเงินและใช้แผนภูมิกา้ งปลา มาใช้วิเคราะห์หา
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สาเหตุการเกิดของปั ญหา แบ่งปั จจัยที่เกี่ยวข้องเป็ น 4M คือ man(คน), machine(เครื่ องจักร), material(วัตถุดิบ) และ
method(วิธีการ) หลังจากนั้นได้มีการทดลองปรับปรุ งกระบวนการผลิต เพื่อลดการเกิดรอยประกายเงิน หลังจากการวิจยั
ทาให้คน้ พบว่าถังบรรจุ เม็ดพลาสติ ก(Hopper) เม็ดพลาสติ กไม่ควรอยู่ในตัวถังนานเกิ นไป เพราะความชื้ นของเม็ด
พลาสติกมีผลต่อการฉี ดชิ้นงาน และอีกปั จจัยหนึ่งที่เห็นได้ชดั คือการตั้งค่าอุณหภูมิที่ตวั เครื่ องจักรโดยแรงงาน เป็ นต้น
ธนกฤษ ซุ่ นเซ่ ง (2557) ได้ศึกษาแนวทางการลดของเสี ยในกระบวนการฉี ดพลาสติก กรณี ศึกษาคือของเสี ย
ประเภทจุดที่เกิดขึ้นในบริ ษทั ไทยมิ ซูวา มี การเลือกใช้ 3 ใน 7 เครื่ องมือคุณภาพ โดยใช้ Check Sheet (แผ่น
ตรวจสอบ) ในการบันทึกและตรวจนับของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ต่อมามีการใช้ Pareto Diagram (แผนผัง
พาเรโต) ในการแจกแจงและแสดงความถี่ของสาหตุโดยเรี ยงตามลาดับ ซึ่ งในการทาวิจยั ทาให้เห็นภาพเปรี ยบเทียบ
อย่างชัดเจนว่า จุ ดดา เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นปริ มาณมากและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุ ในรู ปแบบของ
แผนภูมิกา้ งปลา ทาให้เกิดการปรับปรุ งในกระบวนการผลิตและยังลดอัตราการเกิดของเสี ยประเภทจุดดาได้
ประเสริ ฐ ศรี บุญจันทร์ และสมจิ ตร ลาภโนนเขวา (2550) ได้ศึกษาในเรื่ องของเทคนิ ควิศวกรรมอุสาหการ
ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของเวลาและการเคลื่อนไหวในการทางาน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุ งเวลา
ในการดาเนิ นงานและลดการเกิ ดของเสี ยในกระบวนการบรรจุ หีบห่ อในอุ ตสาหกรรมผลิ ตนม ที่ ประสบปั ญหาใน
กระบวนการบรรจุ หี บห่ อ คื อ การเกิ ดเวลารอคอยและสู ญเปล่ า จึ งได้ทดลองก าหนดวิ ธี แก้ปั ญหา 3 แบบ คื อ การ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ งการวางผลิตภัณฑ์เพื่อนามาบรรจุหีบห่ อใหม่ ปรับการหยิบจับผลิตภัณฑ์โดยการใช้จิ๊ก ผลของการ
วิจยั คือ ค่าเฉลี่ยของเวลารอคอยการทางานลดลงจาก 13.55 นาที เป็ น 0 นาที มีประสิ ทธิ ภาพการทางานเพิ่มขึ้น 11.86
เปอร์ เซ็ นต์ หรื อ จาก 59 แพ็คต่อชัว่ โมง เป็ น 66 แพ็คต่อชัว่ โมง อี กทั้งมี ปริ มาณการเกิ ดของเสี ยที่ ลดลง คิ ดเป็ น 40.4
เปอร์เซ็นต์
ยอดนภา เกษเมือง (2551) ได้ศึกษาในเรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการผลิตชุดตะแกรงเพื่อใช้ในการคัดขนาด
ข้าว โดยมีวตั ถุประสงค์คือการลดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิต เนื่ องจากมีหลายปั จจัยที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ย
เวลาในขั้นตอนของการผลิต ซึ่ งปั จจัยช่วงเวลาที่ใช้สาหรับประกอบชุดตะแกรงเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยเวลา
มากที่สุด อีกทั้งมีปัญหาการขนถ่ายลาเลียงวัสดุและการใช้เครื่ องมือที่ไม่เหมาะสม จึงได้นาเทคนิ ค ECRS เข้ามาใช้
แก้ปัญหา ปรับปรุ ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถปรับลดเวลาในการประกอบชุดตะแกรงเหลือเพียง 1,695.04
นาที จาก 1,884.28 นาที ต่อ 1 ชุด ปรั บปรุ งระยะทางลดลงจาก 134 เมตร เหลือเพียง 102 เมตร อีกทั้งสามารถลด
ค่าแรงพนักงานที่ทาในส่ วนการผลิตชุดตะแกรงลงได้เหลือ 406 บาท ต่อ 1 ชุด
ศุรนิ ตย์ สามารถ (2559) ได้ศึกษาการนาแนวคิดลีนมาใช้ในการลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน กรณี ศึกษา
โรงงานฉี ดพลาสติกชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ จากการเห็นปั ญหายอดกาไรลดลง ณ ช่วงเวลาหนึ่ งของบริ ษทั จึง
เริ่ มทาวิจยั โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์และขอความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาที่ทาให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นของบริ ษทั โดยการใช้แผนภูมิกา้ งปลา และใช้วงจร PDCA มาทาการวิเคราะห์และ
ลองแก้ไข้ ปรับปรุ ง ตัวอย่างปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลชองผูว้ ิจยั ได้คน้ พบว่า พนักงานใช้เวลาตั้งค่าเครื่ องจักร
นานกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เครื่ องจักรเสี ยบ่อยครั้ง มีการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลังปริ มาณมากและในระยะเวลานาน และ
ปั ญหาใหญ่อีกหนึ่ งอย่างคือ defect ที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิตสู ง ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการเลือกสิ่ งที่ ควรแก้ไขขึ้นมา
อันดับแรก จากการเปรี ยบเทียบแนวทางการแก้ไข กับเวลาที่ใช้และค่าใช้จ่าย สิ่ งที่ควรแก้ไขก่อนคือ การใช้ทรัพยากร
ไม่คุม้ ค่า (ปริ มาณการใช้บรรจุภณั ฑ์กล่องกระดาษ) ผลลัพธ์ที่ได้คือการที่บริ ษทั นากล่องที่ใส่ สินค้าให้ลูกค้านากลับมา
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ใช้ใหม่ (reuse) โดยเพิ่มขั้นตอนการทางานจาก 7 ขั้นตอนเป็ น 9 ขั้นตอน ซึ่ งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นจาก 13 ชัว่ โมง เป็ น
14.25 ชัว่ โมง แต่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ อกล่องกระดาษใหม่ได้ถึง 33,478 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน
4. ผลการวิจัย
4.1 ปัญหาการจัดการสิ นค้ า และวัตถุดบิ คงคลัง (stock management problem)
ในปัจจุบนั บริ ษทั ศ.ศุภกิจพลาสเทคไม่มีการบันทึกลงระบบ ทุกอย่างถูกจดบันทึกลงสมุด,กระดาษโน้ต
,บอร์ ด เท่านั้น ทาให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ และทราบข้อมูล ณ ปั จจุบนั อีกทั้งการจดด้วยมือทาให้เกิดความ
ผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) การเบิกจ่ายสต๊อก และการนาไปใช้ที่ผดิ พลาด จากแนวทางการแก้ปัญหาที่กล่าว
ข้างต้น จึงได้ทาการออกแบบและกาหนดรหัสมาตรฐานให้กบั บริ ษทั โดยกาหนดเป็ น 5 หลัก ระบุประเภท ระบุ
ผลิตภัณฑ์ รู ปแบบ สี และโทนของสี ดังตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นนามาประยุกต์ใช้เข้ากับโปรแกรมสาเร็ จรู ป “Inflow
on-premise” เพื่อทาการบันทึกลงระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามยอดทั้งเข้าและออก ณ เวลาปั จจุบนั อีกทั้งสามารถ
สร้างใบคาสั่งซื้ อและใบขายได้เลย ครบจบในโปรแกรมเดียว เพื่อลดขั้นตอนการทางานแบบ manual ที่ตอ้ งคียด์ ว้ ยมือ
ทุกครั้งไม่มีคาสั่งบันทึกและลดความผิดพลาดและความล่าช้าได้
ตารางที่ 1 ออกแบบรหัสสิ นค้าสาหรับ finished good (FG, สิ นค้าสาเร็ จรู ป) ของไม้แขวนเสื้ อแต่ละประเภท
TYPE
CODE CATEGORY
Finished Good F
Hanger
Finished Good F
Hanger
Finished Good F
Hanger

CODE
H
H
H

STYLE
Adult
Adult
Adult

CODE COLOR
101 Pink
101 Pink
101 Pink

CODE
11
11
11

TONE
Light
Dark
Clear

CODE
1
2
3

SKU
FH-101-11-1
FH-101-11-2
FH-101-11-3

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการกาหนดรหัสสิ นค้า ไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่สีชมพูอ่อน

รู ปที่ 3-4 ตัวอย่างการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากระสิ ทธิ ภาพ
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4.2 ปัญหากระบวนการผลิต (production process problem)
การไม่มี work instruction และการวางแผนกระบวนการผลิต ทาให้พนักงานทางานไม่ถูกวิธี ส่ งผลให้เกิด
ความล่าช้าและกระบวนการที่ซ้ าซ้อน การวางแผนการผลิตเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยเปลี่ยน
แผนการผลิตใหม่ ทาการผลิตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่ พร้อมกันทีเดียว 3 เครื่ อง เพื่อลดกระบวนการแพคที่ซ้ าซ้อน
ตารางที่ 2 ปรับปรุ งกระบวนการผลิตไม้แขวนเสื้ อผูใ้ หญ่ โดยผลิตพร้อมกันทีเดียว 3 เครื่ องเพื่อลดในส่ วนของ
กระบวนการแพคที่ซ้ าซ้อน
กิจกรรม
กระบวนการแพค

สัญลักษณ์

ระยะ
(เมตร)/
ครั้ง

รอบ/
วัน

เวลา/
ครั้ง

เวลา/ชิ้น

15

4

2.5

0.004

(ปรับปรุงกระบวนการแพค)
33 เดินไปที่โต๊ะแพค

X

34 กางลังกระดาษเพื่อเตรียมบรรจุ

X

-

20

1

0.008

35 หยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมานับ 6 อัน

X

-

408

1

0.167

36 หยิบกระดาษเพื่อรวมมัด

X

-

408

0.2

0.033

37 ทาการแปะกระดาษบนมัด 6 อัน

X

-

408

0.8

0.133

38 จัดเรียงลงลังกระดาษ

X

-

408

0.5

0.083

-

20

1

0.008

-

20

0.6

0.005

10

5

2

0.004

X

-

20

1

0.008

1

25

1719

10.6

0.453

39 ตรวจสอบจานวนมัดต่อลัง
40 ปิดผนึกลัง

X
X

41 ย้ายไปที่คลังสินค้า

X

42 จัดเรียงเก็บ
รวม

6

2

1

-

4.3 ปัญหาการจัดการผังคลังสิ นค้ า (inventory layout problem)
4.3.1 การออกแบบป้ ายบ่ งชี้เพือ่ พัฒนาประสิ ทธิภาพการดาเนินงานและลดของเสี ย

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบป้ ายบ่งชี้สาหรับสิ นค้าและวัตถุดิบที่ถกู จัดเก็บในคลังสิ นค้า
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รู ปที่ 6-7 ตัวอย่างการคานวณและออกแบบความสามารถในการจัดเก็บสิ นค้าหลักของบริ ษทั
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลลัพธ์จากการออกแบบรหัสสิ นค้าและวัตถุดิบสาหรับใช้ในบริ ษทั ผนวกเข้ากับโปรแกรม “Inflow OnPremise” มาประยุกต์ใช้ในการเบิกจ่ายและควบคุมสต็อก และการออกใบการสั่งผลิต ทาให้เกิดการลดลงของขั้นตอน
การเบิกจ่ายวัตถุดิบ คิดเป็ น 54.17% หรื อคิดเป็ นเงิน 15,886.416 บาท/ปี ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและแพค
ของสิ นค้าหลัก จาก 1.47 นาทีต่อชิ้น 28 ขั้นตอลดลงเหลือ 0.453 นาทีต่อชิ้น 10 ขั้นตอน การปรับปรุ งกระบวนการ
เบิกของเพื่อนามาผลิตสามารถลดการผิดพลาดในการหยิบผิดได้ 100% หรื อเทียบเท่ากับเงิน 309,250 บาท/ปี เมื่อเทียบ
กับยอดของเสี ยในปี ค.ศ. 2019 การนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาปรับปรุ งการรับวัตถุดิบและการขายสิ นค้ามีอตั ราเร็ วขึ้น
ประมาณ 30% และการคานวนหาความสามารถในการจัดเก็บสิ นค้าหลักของบริ ษทั สู งสุ ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขาย
ให้แก่ลกู ค้าได้
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