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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
กระบวนการผลิต และ 2) ลดต้นทุนในการผลิต กรณีศึกษาบริษัท AEC จากัด โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีลีน (lean theory) ทฤษฏีการจัดสมดุลการผลิต (production line balancing) และหลักการ
ECRS เพื่อใช้ลดละเลิกรวมงานที่ไม่จาเป็นเข้าด้วยกัน ในการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาพบว่า
1. สามารถลดระยะเวลาเวลารอคอยในแผนกเครื่องรีด ลงได้ 90 วินาที ต่อการผลิตประตู 1
บาน และลดระยะเวลาการเจาะบานประตูลงได้ 50 วินาทีต่อหนึ่งบาน
2. สามารถลดคนงานในแผนกเครื่องรีดได้ 4 คน แผนกเร้าเตอร์ 1 คน และแผนกเจาะ 1 คน
3. สามารถลดต้นทุนในการผลิตรวมได้เท่ากับ 984,900 บาทต่อปี
คาสาคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ, การลดต้นทุน, ทฤษฏีลีน
Abstract
The purposes of this research were: 1) Improving the efficiency of the
production process and 2) Reducing the production costs, a case study of AEC Co., Ltd.
This research adopted Lean theory, production line balancing theory, and ECRS
principles to relinquish unnecessary tasks and to complete the objective of this
research.
The study were as follows;
1. The waiting time in the rolling machine department were reduced for 90
seconds per one door rolling and the waiting time in the drilling department were
reduced for 50 seconds per one door drilling.
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2. Total number of worker in the rolling machine department, router
department, and drilling department were reduced at 4, 1, and 1 people,
consecutively.
3. Total production can be reduced at 984,900 baht per year.
Keywords: Efficiency Improvement, Cost Reduction, Lean Theory
บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้ผลิตประตูห้องน้า PVC ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและได้รับ
ความนิย มเป็น อย่ างมาก เนื่ องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีการลดการใช้ไม้ เปลี่ยนเป็นการใช้สินค้าอื่น
ที่ทดแทนไม้ไ ด้ เช่ น พลาสติก เป็ น ต้น ส าหรับประตูห้ องน้า PVC จะมี คุณสมบัติ อายุ การใช้งาน
ยาวนาน น้าหนักเบา และที่สาคัญมีราคาถูก ทาให้ตลาดของประตู PVC มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้ง
ด้านราคา คุณภาพ ประกอบกับการเปิดการค้าเสรีของกลุ่มสมาชิ กอาเซียน หรือ AEC ทาให้มีประตู
ห้องน้า PVC จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจาหน่ายโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าที่มาจากประเทศจีนมีราคาถูกกว่าของประเทศไทย ทาให้
ผู้ผลิตประตูห้องน้า PVC ในประเทศไทยต้องมีการปรับตัวโดยการปรั บเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนต่าลง รวมทั้งการส่ง
มอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันอยู่
ในตลาดได้อย่างยั่งยืน
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน จะให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริการ
ราคา ซึ่งกระบวนการทางโลจิ กติกส์ เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจาก
สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการแข่งขันได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่อง การลดต้นทุน การลดความ
สูญเสียและความสูญเปล่าในการทางาน (อรรถพร, 2557) ปัจจุบันระบบการผลิตแบบลีน (Lean
Manufacturing System) เป็นเครื่องมือในการจัดการกับความสูญเสียและความสูญเปล่าต่างๆ ชนิด
หนึ่ ง ที่ ส ามารถน ามาใช้ บ ริ ห ารจั ด การกระบวนการผลิ ต ต่ า งๆ (ลั ค นา, 2555) เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้ กั บ องค์ ก ร (อติ ช า, 2555) รวมทั้ ง มุ่ ง เน้น การก าจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (วัชราภรณ์, 2557) โดยเฉพาะความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องจะทาให้สามารถควบคุมและลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ผลกาไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทาง
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย (ขวัญใจ, 2555)
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลดความสูญเปล่าในการทางาน
เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาของกระบวนการทางานในปัจจุบันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดต้นทุนที่
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ไม่จาเป็นในกระบวนการผลิต โดยจะทาการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตให้มีลาดับขั้นตอน การ
ไหลของงานให้มีความต่อเนื่องและลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยงานให้น้อยลง จึงได้นาเอา
ทฤษฏีลีนมาวิเคราะห์หาความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น และลดความสูญเปล่าจากการรอคอยงาน นอกจากนั้นผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันสถานประกอบการ
มีจานวนพนักงานรวม 102 คน ซึ่งพบว่าในระหว่างการทางาน มีการสูญเปล่าเกิดขึ้นจากการรอคอย
ชิ้นงานจากสถานีงานก่อนหน้า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรนาการจัดสมดุลสถานีงานมาปรับปรุงกระบวน
การผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามวิธีการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น จะ
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของกระบวนการผลิต และ
2. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต กรณีศึกษาบริษัท AEC จากัด
ขอบเขตการวิจัย
เนื่องจากการศึกษานี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
กรอบการศึกษาในงานวิจัยนี้ จึงประกอบด้วยการศึกษากระบวนการทางานเดิม และการปรับปรุง
กระบวนการทางานใหม่ให้ เหมาะสม สามารถสะท้อนถึงปัญหาเดิมและสร้างแนวทางใหม่ ในการ
พัฒนา ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลเพื่อการวิจัยจึงมีความสาคัญมาก ดังนั้น ขอบเขตของปัญหาที่
กาหนดในงานวิจัยนี้ จึงประกอบด้วย
1. การศึกษาจะศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิ ตประตูห้ องน้า PVC ของบริษัท AEC จากัด
เท่านั้น
2. การเก็บข้อมูล ดาเนินการในช่วงเวลา มกราคม – มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการสินค้าสูงสุดของทุกปี ยกเว้นกระบวนการเจาะบานประตู ดาเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
มกราคม – ตุลาคม 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานที่ทางานอยู่ในกระบวนการ
ผลิต โดยการดาเนิ นการเก็บ ข้อมูลนั้น ได้ทาการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามทฤษฏีของการศึกษาการ
ทางาน (work study) ที่มีขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนของกระบวนการผลิตปัจจุบัน โดยในกระบวนการนี้มีความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากจะส่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องของงานวิจัยนี้
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของแต่ละกระบวนการผลิตตามทฤษฏีการศึกษาการ
ทางาน ซึ่งอาจมีการบันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิ และไดอะแกรมต่าง ๆ หรือภาพถ่ายวีดีทัศน์
3. วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน โดยทฤษฏีแผนผังก้างปลาและทฤษฏีลีน
ซึ่งถือเป็นเทคนิคการลดความสูญเสีย
4. ปรับ ปรุ งกระบวนการผลิต โดยใช้หลั กการ ECRS และการจัดสมดุล กระบวนการผลิ ต
พร้อมทั้งจัดทาข้อกาหนดและสภาพแวดล้อมของวิธีการทางานที่ปรับปรุงแล้ว
5. นาแนวทางที่ปรับปรุงไปใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนและติดตามการ
ส่งเสริมการนาวิธีการทางานที่ปรับปรุงไปปฏิบัติ
6. สังเกตการณ์และสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การดาเนินการวิจัย โดยการศึกษาถึงกระบวนการผลิตในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาหลักๆ ที่พบ
2 ประการ ได้แก่ กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพและกาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า และเมื่อนาแนวคิดการวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุด้วยผังก้างปลา หรือ cause and
effect diagram มาวิเคราะห์แล้วนั้ น พบว่า สาเหตุของปัญหาทั้งสองนั้น สามารถแสดงดังภาพที่ 1
และ 2 ซึ่ ง ปั ญหาดั งกล่ า วก่ อให้ เ กิด ความสู ญเปล่ าในการทางาน โดยเฉพาะการรอคอยงานของ
พนักงานในสถานีผลิต ทีส่ ่งผลกระทบไปถึงต้นทุนที่เกิดจากงานระหว่างทา (WIP) ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดาเนินงานของทั้งองค์กร

ภาพที่ 1 สาเหตุของกระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 2 สาเหตุของกาลังการผลิตไม่เพียงพอ
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงกระบวนการทางานของกระบวนการผลิต ด้วยทฤษฏีและหลักการตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของแผนกเครื่องรีด รุ่น Interlock โดยการจัดสมดุล
การผลิตเพื่อให้เกิดเวลาในการรอคอยที่ต่าลง ให้คนกับเครื่องจัก รทางานเสร็จในเวลาที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งกระบวนการนี้ทาโดยการให้คน 1 คน ดูแลเครื่องจักร 2 เครื่อง (ภาพที่ 4) จากเดิม 1 คนต่อ 1
เครื่อง (ภาพที่ 3) ซึ่งจะทาให้สามารถลดเวลารอคอยลงได้จาก 150 วินาที เหลือ เหลือ 60 วินาที และ
ลดจานวนพนักงานจาก 8 คนเหลือ 4 คน สามารถประหยัดต้นทุนได้ 703,500 บาทต่อปี

CT รุ่ น Interlock
เครื่ องจักร
ประกอบ
0
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100

เวลารอคอยงาน 150 วินาที

150

200

ภาพที่ 3 เวลาในการประกอบประตู 1 บาน / 1 คน แบบเดิม

250
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CT รุ่ น Interlock
ประกอบ
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เวลารอคอยงาน 60 วินาที
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ภาพที่ 4 เวลาในการประกอบประตู 2 บาน / 1 คน แบบใหม่
2. การปรับกระบวนการผลิตของแผนกเครื่องรีด รุ่น บานเรียบ รวมกับ แผนกเร้าเตอร์ โดย
การนาหลักการ ECRS เข้ามาช่วยโดยใช้การรวมงานเข้าด้วยกัน ซึ่งกระบวนการนี้ทาควบคู่กับการจัด
สมดุลการผลิต เพื่อลดเวลาในการรอคอยงานของแผนกเครื่องรีด (ภาพที่ 5) ซึ่งหลังจากการปรับปรุง
ทาให้เวลาการทางานของคนกับเครื่องจักรใกล้เคียงกัน และสามารถลดคนที่แผนกเร้าเตอร์ได้ 1 คน
(ภาพที่ 6 และภาพที่ 7) ประหยัดต้นทุนได้ 140,700 บาทต่อปี
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ภาพที่ 5 เวลาในการทางานและเวลาในการรอคอย
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CT รุ่ นบานเรียบ
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ภาพที่ 7 เวลาในการทางานหลังจากรวม 2 กระบวนการ
การปรับการทางานของแผนกเจาะและแผนกบรรจุ ใช้หลักการเดียวกันกับ ข้อที่ 2 คือการ
รวมงานเข้าหากับโดยใช้หลักการของ ECRS ประกอบกับ การออกแบบเครื่องเจาะลูกบิดอัตโนมัติ
(ภาพที่ 8) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทาให้สามารถทางานได้เร็วขึ้น และช่วยลดความเหนื่อย
ล้าในการทางานของพนักงาน ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดคนได้ 1 คน ซึ่งทาให้ประหยัดต้นทุนได้ 140,700
บาทต่อปี และทาให้เวลาการเจาะลูกบิดเร็วขึ้นจาก 80 วินาทีต่อบาน เหลือ 25 วินาทีต่อบาน ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และที่สาคัญสามารถลดสินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างกระบวนการได้

ภาพที่ 8 ออกแบบโต๊ะเจาะลูกบิดอัตโนมัติ
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเวลาก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
เวลาเดิม วินาที / บาน เวลาใหม่ วินาที / บาน
CT Packing
96
85
CT เจาะรูลูกบิด
80
25
รวม

.

เวลาลดลง
11
55
66

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิ ตประตูห้ องน้า PVC ของบริษัท AEC จากัด ใน
ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาด้านกระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพและกาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า และก่อให้เกิดความสูญเปล่าในการทางานส่งผลกระทบไปถึงต้นทุนที่เกิดจากงาน
ระหว่างทา ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดาเนินงานของทั้งองค์กร ดังนั้น จึงมี
การกาหนดรูปแบบมาตรฐานในการการทางานเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน และสมารถนาไปใช้ในการ
วัดประสิ ทธิภ าพในการทางานของพนักงานได้ใ นอนาตค ส าหรั บการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการครั้งนี้สามารถลดเวลาในการรอคอยงาน และลดตัดขั้นตอนในการปฎิบัติงานที่ไม่จาเป็น
ออกไป ผลสรุปคือสามารถลดคนงานจานวน 6 คน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจลงได้ โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านแรงงานคนและต้นทุนของสินค้าคงคลัง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบลีน กรณีศึกษา
บริษัท ABCจากัด ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบขอบ
ประตู เพื่อเป็นการเพิ่มกาลังการผลิตและลดความผิดพลาดที่มาจากคนทางาน
2. ควรมีการวัดประสิทธิภาพในการทางานของเครื่องจักรและแรงงานคนเพื่อนามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินผลด้วยระบบ KPI
3. ควรออกแบบแผนผังโรงงานให้เป็นไปตามกระบวนการไหลของงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
สูญเปล่าในการเคลื่อนย้ายงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
4. ควรอบรมให้ความรู้พนักงานในทุกๆ เดือน ในเรื่องของกระบวนการในการผลิต และเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการท างาน โดยต้ อ งคอยปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานเข้ า ใจการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

34.

บรรณานุกรม
อรรถพร อ่าขวัญยืน. (2557). การเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต นาดื่มบรรจุขวดพลาสติก
โดยใช้ทฤษฎี การผลิตแบบลีน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ลัคนา กวินกิจจาพร. (2555). การนาเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ ใช้ กรณีศึกษาบริษัท จอย
สปอร์ต จากัด. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
อติชา วชัรานุรักษ์. (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดวยเทคนิค ของลีน: กรณีศึกษา
กระบวนการการผลิต อิฐบล็อกหรือ คอนกรีตบล็อก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
วัชราภรณ์ บุบผาพฤกษ์. (2557). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการกาหนดตารางการ
ผลิตของการผลิตชินส่วนแม่พิมพ์. มหาวิทยาลัยบูรพา.
ขวัญใจ โชคไพบูลย์. (2555). การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษากระบวนการผลิต
สิ่งพิมพ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

