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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิต และกําหนดมาตรฐานในการทํางานของ
พนัก งาน ในขั้น ตอนการจัด เตรีย มสิน คา กรณี ศึก ษาบริ ษัท ผลิ ตชิ้ นส วนยานยนต โดยประยุก ตใ ช เครื่อ งมื อ
คุณภาพ QCC และใช Deming Cycle โดยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเริ่มจากศึกษาข อมูลเบื้องตน วิเคราะห
สาเหตุการเกิดปญหาดวยแผนภาพกางปลา พบวาปญหาที่ในกระบวนการผลิตเดิมไมมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิด
ของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนความสูญเปลาที่เกิดจาการผลิตของเสีย จึงทําการปรับปรุงวิธีการทํางานและ
การกําหนดมาตรฐานการทํางาน จากการดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางาน พบวาหลังการปรับปรุงสามารถลด
ของเสียจากเดิมรอยละ 5.28 ลดลงเหลือรอยละ 2.70 หรือคิดเปนรอยละ 48.86
คําสําคัญ : การปรับปรุง กําหนดมาตรฐานการทํางาน ความสูญเปลา

Abstract
The objective of this research was to the reduce waste and set the standard by QCC and
Deming Cycle. This research was started from the basics data, analyze problems and cause
problems with fishbone diagrams. The problem in the manufacturing process of the
preparation the package process was inefficient, affect the waste in the production process.
Found that the waste reduced from 5.28% to 2.70%, which decreased 48.86.
Keywords : Improvement, Set Standard, Waste
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1. บทนํา
ปจจุบันถือเปนยุคเศรษฐกิจถดถอย องคกรตาง ๆ ยอมมีการแขงขันสูงขึ้น ไมวาทางดานคุณภาพ ดานราคา
ซึ่ งในภาคอุ ต สาหกรรมถื อ เป น หลั ก ของการผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ของประเทศต า งๆ ให มีค วามเจริ ญ ก า วหน า
ผูประกอบการจึงจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑของตนใหมีประสิทธิภ าพและเปนมาตรฐานเพื่อที่จะไดรับ
ความนาเชื่อถือจากลูกคาที่สามารถเปดตลาดไดกวางขวางขึ้นและไดรับการยอมรับจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหผูประกอบการจําเปนตองมีการวางแผนจัดการระบบของกระบวนการผลิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นส วนยานยนตเป นอุต สาหกรรมที่มีความสํ าคัญ ตอเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่ อ งจากประเทศไทยเป น ฐานการผลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต แ ละประกอบรถยนต อั น ดั บ ต น ของโลกและเป น
อุต สาหกรรมที่มีความก าวหน าทางด านเทคโนโลยีใ นการผลิต จึ งตอ งใหค วามสํา คัญ โดยตอ งคํ า นึงถึงความ
ปลอดภัย ความสะดวก และความรวดเร็วเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด โดยศึกษา
หาแนวคิดที่จะทําใหเกิดความเขาใจงาย และทํางานอยางเปนระบบ
บริษัทกรณีศึกษา เปนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ผลิต โชค และเบรก ซึ่งตองมีการมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาอยางตอเนื่องใหสามารถคงอยูไดในสภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ และในสภาพปจจุบันทางบริษัทกรณีศึกษา
มีนโยบายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตในสวนของสินคาที่จําหนายใหแกผูคาสงประเภทอะไหลใหมากขึ้น เนื่องจาก
อัตราการซื้อรถยนตในประเทศไทยในชวงป 2558 มีแนวโนมลดลงจากปที่ผานมา 9.3% ซึ่งทางบริษัทคาดวา
อัตราการบริโภคสินคา ประเภทอะไหลจะเพิ่มสูงขึ้น โดยสวนทางกับอัตราการซื้อรถใหม อีกทั้งปริมาณคําสั่งซื้อ
จากลูกคาที่ทางโรงงานไดรับในชวงตนป 2559 จนถึงปจจุบันยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ [1,2] พบวามีการนําแนวคิดการปรับปรุงงานโดยวิธีการปรับปรุงวิธีการ
ทํ า งานมาประยุ ก ต ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ลดเวลาในกระบวนการผลิ ต และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิต เชน อภิชาต ศรี สุวรรณวิเชี ยร [3] ไดทําการวิจัยเพื่อ ตองการลดของเสียที่เกิ ด ขึ้นจากการ
ประกอบพวงมาลัยเพาเวอรในขั้นตอนการประกอบทอสงน้ํามันโดยการนําเอาระบบคิว.ซี.ซีเขามาใชเพื่อศึกษาใน
ขั้นตอนตางๆของระบบคิว.ซี.ซีกับการแกปญหาในขั้นตอนการประกอบทอสงน้ํามันเพื่อเปนกรณีศึกษาในการ
นําไปใชในขั้นตอนอื่น ๆ ตอไปตามความเหมาะสมในการทดลองทําการวิจัยในครั้งนี้ไดนําเอาปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากรุนที่มีของเสียมากที่สุดและไดมีการนําเอาพนักงานที่ทํางานตรงสวนที่ทํางานในขั้นตอนการประกอบ
มาเปน สวนหนึ่ งของการทํา วิจัยในครั้งนี้ มาเปน สมาชิ กกลุมคุ ณภาพเพื่อให การทดลองในการทํ าวิจัยในครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จมากที่สุดผลการวิจัยพบวาหลังจากมีการทดลองการนําระบบ คิว.ซี.ซี. เขามาดําเนินการใชนั้น
สามารถนํามาแกไขปญหาในการลดจํานวนของเสียใหนอยลงไดเมื่อมีการนําขอมูลมาเปรียบเทียบแตคงไมได
ทั้งหมดเนื่องจากระบบคิว.ซี.ซี.นั้นเปนการใชความคิดของสมาชิกในกลุมโดยไมใชเทคโนโลยีตาง ๆ จากภายนอก
ธารชุ ด า พั น ธ นิ กุ ล ดวงพร สั งฆมณี และปรี ด าภรณ งามสง า [4] ได ทํ า การศึ ก ษาเพื่ อ ลดเวลาสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิ ต และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เพื่ อ ช ว ยในการลดต น ทุ น ด า นเวลาและแรงงานให กั บ
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ผูประกอบการ โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนโรงงานขนาดยอมในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผลิตภัณฑ
หลักคือจักรยาน และใชแรงงานคนในการประกอบเปน หลังจากศึกษาขั้นตอนการทํางานในปจจุบันแลวพบวา
การประกอบยังเปนไปดวยความลาชาและมีการรอคอยของพนักงานซึ่งเปนการเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน ใน
งานวิจัยนี้ จึงไดนํา เครื่องมือ ทางวิศวกรรมอุตสาหการต าง ๆ เช น การศึ กษางาน การจับเวลา การใชแผนภู มิ
กระบวนการผลิต (Operation Process Chart; OPC) แผนผังกางปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS)
เป นต น มาชว ยในการแกป ญ หาให กับ โรงงาน โดยพบว าหลังจากปรั บปรุงการทํา งานแลว สามารถลดเวลา
สูญเปลาในการทํางานลงไดจากเดิม 509 วินาที เหลือเพียง 43 วินาที และในภาพรวมใชเวลาประกอบจักรยาน
ลดลงจาก 837 วินาทีตอคัน เหลือเพียง 595 วินาที หรือ ใชเวลาประกอบจักรยานไดเร็วขึ้น 28.91%
จากการศึกษาทฤษฎีพบวาความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes) [5] คือ การกระทํา ใด ๆ ที่ใชทรัพยากร
ทางดานแรงงาน วัตถุดิบเวลา เงินหรือทรัพยากรดานอื่นแตไมกอให เกิดคุณคาตอตัวสินคาหรื อบริการ จัดไดวา
เป น ความสู ญ เปล า ซึ่ ง สามารถแบ ง ได เ ป น 7 ประการ คื อ (1) ความสู ญ เปล า จากการผลิ ต มากเกิ น ไป
(Overproduction) คือ การผลิตสินคาที่มากเกินกวาความตองการ (2) ความสูญเปลาจากการผลิตของเสีย
(Defects) คือ ความผิดพลาดที่ทํา ใหเกิดปญหาในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ (3) ความสูญเปลาจากสินคาคง
คลังที่ไมจําเปน (Unnecessary Inventory) คือ การจัดเก็บที่มากเกินไป และการลาชาของขอมูลขาวสารหรือ
ผลิตภัณฑระหวางกระบวนการ (4) ความสูญเปลาจากระบวนการที่ไมเหมาะสม (Inappropriate Processing)
คือ ขั้นตอนกระบวนการทํางานที่ใชชุดเครื่องมือ วิธีการทํางาน หรือระบบที่ไมเหมาะสม (5) ความสูญเปลาจาก
การขนสงที่มากเกินไป (Excessive Transportation) คือ การเคลื่อนไหวที่มากเกินไปของคนการขนสงที่ยาก
เกินไปของขอมูลขาวสาร หรือสินคา ซึ่งการเคลื่อนไหวเหลานี้ไมไดเพิ่มคุณคาใด ๆ ใหกับผลิตภัณฑ (6) ความสูญ
เปลาจากการรอคอย (Waiting) คือ ระยะเวลารอโดยปราศจากกิจกรรมใด ๆ ของคน ขอมูลขาวสารหรือสินคา
เปน ผลทําใหเกิดอุ ปสรรคในการไหล (7) ความสู ญเปล าจากการเคลื่ อนไหวที่ไม เหมาะสม (Unnecessary
Motion) คือ การจัดการสถานที่ทํางานที่ไมเหมาะสมเปนผลทํา ใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ไมถูกตองตามหลักของ
การยศาสตร
จากการสํ ารวจพบว าบริษั ทกรณี ศึกษาเกิด ความสูญเปล าเกิด ขึ้น ในกระบวนการผลิต ดว ยความสํ าคั ญ
ดังกลาวงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการจัดเตรียมสินคา บริษัทกรณีศึกษา ดวย
การทําการศึกษาและหามาตรการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดสงสินคาใหแก
ลูกคา ซึ่งจะสามารถทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 ศึกษาสภาพปญหา
บริษัท กรณี ศึกษาเปน บริษั ทผลิต โชค และเบรก ซึ่ งจากการสํารวจพบขอมู ลเกี่ ยวกั บการทํางานใน
กระบวนการจัดเตรียมสินคาคือ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดเตรียมสินคา โดยของเสียที่พบคือ กลองใส
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ชิ้นงาน เกิดของเสียที่กลองบรรจุภัณฑชํารุด เชน กลองยุบ แตก ฉีกขาด แสดงดังรูปที่ 1 ตองทําการบรรจุสินคา
ใหม (Re-Pack) และพบปริมาณของเสียตั้งแตเดือนมกราคม 2559 – เดือนเมษายน 2559 ทั้งหมด 4 เดือน
แสดงดังตาราง 1

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดเตรียมสินคา
ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียกอนปรับปรุง
เดือน
1

กําลังการผลิต
39,406

ของดี (ชิ้น)
2,134

ของเสีย (ชิ้น)
69

2

36,884

1,976

68

5.08

3

39,505

2,035

65

4.90

4

37,793

2,407

80

5.99

เฉลี่ย

38,397.00

2,138.00

70.50

5.28

รอยละ (%)
5.14

จากตารางที่ 1 พบวาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดเตรียมสินคามีปริมาณเฉลี่ย 2,138
ชิ้น /เดื อ น หรือ คิ ด เป น ร อ ยละเฉลี่ ย 5.28 ผู วิ จั ย จึ งเล็ งเห็ น ถึ งความสํ า คั ญ ในการไขป ญ หาที่ เกิ ด ของเสี ย ใน
กระบวนการจัดเตรียมสินคาดังกลาว ซึ่งถือเปนความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตของเสีย
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2.2 ศึกษากระบวนการผลิต
ศึกษาขั้น ตอนการทํางานของบริษัท ขั้น ตอนการจัดเตรีย มสิน คาของกรณีศึ กษา เริ่ มจากพนั กงาน
จัดเตรียมสินคาใส Pallet รับสินคาจากสวนการผลิต ไปยังพื้นที่จัดเตรียมและตรวจสอบสินคา ทําการเปลี่ยน
Pallet จัดเตรียมสินคาใส Pallet ของทางบริษัททําการตรวจสอบสินคา บรรจุสินคา และจัดเก็บเพื่อเตรียมสง
มอบ โดยแสดงขั้นตอนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดเตรียมสินคา
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2.3 วิเคราะหสภาพปญหา
การวิเคราะหสาเหตุของการเกิดของเสียจากกระบวนการจัดเตรียมสินคา และอาจกอใหเกิดการสง
สินคาลาชาโดยใชการระดมสมองผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อหาสาเหตุดวยเครื่องมือ 7 QC Tool คือ แผนภาพ
กางปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภาพปลาแสดงสาเหตุปญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมสินคา
จากการวิเคราะหหาสาเหตุดวยแผนภาพกางปลา จากนั้นผูวิจัยไดระดมสองรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ
พบวาสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดของเสียคือ การปฏิบัติงานในการจัดเตรียมสินคาวางบนพาเลทไมมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหเกิดของเสีย คือกลองบรรจุสินคาเกิดความเสียหาย ตองทําการแกไข (Re-Work)
2.4 แนวทางปรับปรุง
จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวาในกระบวนการจัดเตรียมสินคานั้น เปนกระบวนการที่มี
ความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตของเสียดังนั้นผูวิจัยจึงทําการแกไขปญหาดังกลาวดวยการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดวยเครื่องมือคุณภาพ QCC โดยใช Deming Cycle [6,7] ดังตารางที่ 2 แลวกําหนดเปนมาตรฐานใน
กระบวนการทํางาน เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตองตามขั้นตอน และทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการประยุกตใช Deming Cycle

P (Plan)

QC Story
หัวขอปญหา
วิเคราะหสาเหตุ
กําหนดแนวทางการ
แกไข

D (Do)

C
(Check)
A (Act)
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ปรับปรุง
กระบวนการ
จัดเตรียมสินคา
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่
ดําเนินการแกไข
จัดทําเปนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

การดําเนินการ
จากการสํารวจพบการเกิดความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตของ
เสียในกระบวนการจัดเตรียมสินคา
วิเคราะหสาเหตุโดยใชแผนภาพกางปลา และระดมสมอง (Brain
Strom) พบวาสาเหตุหลักคือกระบวนการไมมีประสิทธิภาพ
แก ไ ขกระบวนการปฏิ บั ติ ก ารโดยใช ห ลั ก การการศึ ก ษาการ
ทํางาน Time and Motion แลวใชหลัก ECRS เขามาใชในการ
ปรับปรุง ดังนี้
- E ขจัดขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมสินคาออก
- C รวมขั้นตอนที่ 4 เขากับขั้นตอนที่ 6 เปนขั้นการแพคสินคา
- S กําหนดแนวการวางสินคาบนพาเลทใหงาย และรวดเร็ว
นําแนวทางแกไขปรับปรุงในกระบวนการจัดวางสินคา มาทดลอง
ใชในกระบวนการผลิต
ติดตามดวยการตรวจสอบปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง

สรุปผล และจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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3. ผลการดําเนินการวิจัย
3.1 ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง
จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวาในกระบวนการจัดเตรียมสินคานั้น ไมมีประสิทธิภาพ จึงได
มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการศึกษาการทํางาน และปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงสินคา และสรางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานจัดเรียงสินคา เพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็ว หลังจากการปรับปรุง พบปริมาณของเสีย แสดง
ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2559 ทั้งหมด 4 เดือน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง
เดือน
1

กําลังการผลิต
41,540

ของดี(ชิ้น)
40,420

ของเสีย(ชิ้น)
1,120

รอยละ(%)
2.77

2

40,200

39,170

1,030

2.63

3
4

41,540
41,540

40,340
40,560

1200
980

2.97

เฉลี่ย

41,205

40,123

1,083

2.42
2.70

3.2 เปรียบเทียบผลการดําเนินการกอนและหลังการปรับปรุง
หลังจากดําเนินการทดลองใชรูปแบบมาตรการทํางาน ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณของ
เสียจากสินคาชํารุ ด ในคลังสินคาซึ่งสามารถเปรียบเทียบปริมาณรอยละของเสียจากสินคา ชํารุดกอนและหลั ง
ปรับปรุง ดังตารางที่ 4และรูปที่ 4 ซึ่งพบวาของเสียหลังจากการปรับปรุงลดลงจากเดิมรอยละ 5.28 ลดลงเหลือ
รอยละ 2.63 หรือลดลงรอยละ 2.65
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของเสียกอนและหลังการปรับปรุง
เดือนที่
1
2
3
4
เฉลี่ย

กอนปรับปรุง
5.14
5.08
4.90
5.99
5.28

หลังปรับปรุง
2.77
2.63
2.97
2.42
2.70
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ผลตาง
2.37
2.45
1.93
3.57
2.58
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รอยละของเสีย
7
6
5
กอนปรับปรุง

4

หลังปรับปรุง

3
2
1
0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่4

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบรอยละของเสียกอนและหลังปรับปรุง

4. สรุปผล
จากการศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการการผลิตที่เกิดจากความสูญเปลาที่ผลิตของเสีย พบวาหลังการ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว สามารถลดของเสียจากเดิมรอยละ 5.28 ลดลงรอยละ 2.58เหลือรอยละ 2.70 ซึ่ง
แนวทางการปรับปรุงวิธีการทํางานที่ไดจากงานวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกตใชกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิมและการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
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