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การปรับปรุงประสิทธิภาพการสงมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
The study of an improving the efficiency of delivering parcels:
Case study Thai Aviation Industries Co.,Ltd.
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลดความผิดพลาดในการจัดสงพัสดุไปยังศูนยซอมบํารุงอากาศ
ยานตางๆ 2) ลดตนทุนการจัดสงและลดระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการจัดสงผิดพลาด 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา ซึ่งการศึกษานี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยศึกษา
ขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากพนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) ดวยวิธีการ
1) สังเกตการณ 2) การสัมภาษณ และ 3) การทดลอง และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทั้ งข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) และข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จึงไดใชแผนภูมิกางปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุที่
อาจก อ ให เกิ ด ป ญ หาก อ นการปรั บ ปรุ ง จากนั้ น หาแนวทางแก ไ ขป ญ หาโดยนํ า ทฤษฎี ก ารจั ด การคลั ง สิ น ค า
(Warehouse Management) มาใชในการควบคุมและบริหารจัดการพัสดุในคลังสินคาใหเปนไปอยางมีระบบเป น
อันดับแรก และนําทฤษฎีการบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) โดยมุงแสดงดวย
สติกเกอรสีและสัญลักษณตางๆภายในคลังสินคาเพื่อใหพนักงานและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจสารสนเทศ
ตางๆ หลังจากนั้นนําทฤษฎี ECRs มาประยุกตใชโดยการกําจัด และการทําใหงาย พรอมทั้งใชหลักการ 5 ส เพื่อเปน
มาตรฐานใหพนักงานภายในองคกรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ
ผลจากการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีขึ้น ทั้งในดานความถูกตองของพัสดุที่จัดสงไป
ยังศูนยซอมบํารุงตางๆ คือลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87% นอกจากนั้น ดานเวลาการปฏิบัติงานภายใน
คลัง ยังใชเวลาคนหาและหยิบกลองพัสดุแตละครั้งนอยลง 2.45 นาทีโดยเฉลี่ย คิดเปนประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 53.38%
โดยประมาณ และสงผลใหตนทุนจากการจัดสงซ้ําซอนที่เกิดจากการจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง 9,700 บาท
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Abstract
This research aims to study about 1 ) Reducing errors in parcel delivery to the repair
center 2) Reducing the cost of delivery and reduce the time to increase when delivery error and 3)
Increasing efficiency in parcel management of the distribution center. Which this study is a
qualitative analysis. Study primary data from MMD’s employees by three ways 1) observation 2)
interview 3) experiment. And study secondary data from research and academic documents.
The result of the study of data and how to gathering a primary data, secondary data
and qualitative analysis, Use a Fish Bone Diagram to find out the relationship between a problem
with causes that may be causing the problem before. Find solutions by the leading theory
(Warehouse Management Used to control and manage parcels in the warehouse, as well as the first
system and Visual Factory Management theory. By concentrating the different colors and symbols
are displayed with a sticker inside the warehouse so that employees and stakeholders know and
understand the various information technologies. Afterward, leading to the application of the theory
by getting rid of ECRs to apply by eliminating and simplify. Finally, use 5S activity to a standard
internal employee to act in the same direction in a systematic way.
Results from the study showed that improved operational efficiency in both the
accuracy of the parcel delivery to various maintenance centers is to reduce shipping errors down to
19.87%. In addition, the time to found and picked up a parcel box, each time less and less 2.45
minutes by an average performance rising approximately 53.38%, and the resulting costs from
duplicate delivery caused by the faulty shipment decrease 9,700 Baht.
บทนํา
เนื่องดวย บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ใหบริการซอมบํารุงอากาศยานทางทหาร หนวยงานภาครัฐเอกชน และเครื่องบินพาณิชยหลากหลายแบบ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีศูนยซอมบํารุงอากาศยานทั้งหมด 7 แหง ไดแก
1. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
2. ศูนยซอมอากาศยานกําแพงแสน จ.นครปฐม
3. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.ลพบุรี
4. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.สุราษฏรธานี
5. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.อุดรธานี
6. ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน จ.พิษณุโลก และ
7. ศูนยซอมบํารุงอากาศยานดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด จึงไดนําระบบ Logistics เขามาสนับสนุนงานจัดสงพัสดุ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ในการจัดสงสินคาและพัสดุ เพื่อกระจายไปยังศูนยซอมตางๆ ในการซอมแซมชิ้นสวนและ
อุปกรณเครื่องบิน ไมวาจะเปนเครื่องบินทางทหาร หรือเครื่องบินเอกชน ซึ่งปญหาจากการจัดสงพัสดุผิดพลาดที่มักพบ
เมื่อกระจายพัสดุไปยังศูนยซอมฯตางๆ เกิดจากการไมมีระบบตรวจสอบความถูกตองของพัสดุกอนการจัดสงที่เปน
ระบบ รวมถึงการจัดการภายในคลังที่ไมเปนระบบระเบียบ ทําใหสงผลตอกระบวนการดําเนินงานของศูนยซอมฯตางๆ
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เชน การเกิดความลาชาในการซอมแซมชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องบิน เนื่องจากตองรอพัสดุที่ตองใชในการซอมแซม
ชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องบินที่ถูกตอง รวมถึงทําใหเกิดตนทุนการขนสงพัสดุซ้ําซอนของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯมี
การตรวจสอบความถูกตองกอนการจัดสง และสรางระบบการจัดการพัสดุอยางเปนระเบียบ ก็จะชวยใหอัตราความ
ผิดพลาดของการจัดสงพัสดุลดลง ลดตนทุนการจัดสงที่จะเพิ่มขึ้นและลดระยะเวลารอคอยพัสดุหากเกิดกรณีจัดสงพัสดุ
ผิดพลาด นอกจากนี้ยังชวยใหการปฏิบัติงานในการจัดการพัสดุของบริษัทเปนระบบ และมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดสงพัสดุไปยังศูนยซอมฯและหนวยผูใชตางๆ
2. เพื่อลดตนทุนการจัดสงซ้ําซอนเมื่อมีการจัดสงผิดพลาด โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนและ
หลังการปรับปรุง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กอนและหลังการปรับปรุง
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
1. กลยุทธการจัดเก็บสินคา (STORAGE STRATEGY) ในคลังสินคา
James และ Jerry (1998) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง The Warehouse Management Handbook; the
second edition ในเรื่อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบงรูปแบบในการจัดเก็บสินคานั้นออกเปน
6 แนวคิด ซึ่งผูศึกษาไดนําแนวคิดบางแนวคิดมาใช คือ ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหนงตายตัว (Fixed Location
System) โดยแนวความคิดในการจัดเก็บสินคารูปแบบนี้คือ สินคาทุกชนิดหรือทุก SKU นั้นจะมีตําแหนงจัดเก็บที่
กําหนดไวตายตัวอยูแลว ซึ่งผูศึกษานํามาประยุกตใชโดย กําหนดพื้นที่สวนตางๆภายในคลังที่ทําการศึกษาใหแนนอน
ชัดเจน เพื่อปองกันไมใหพัสดุภายในคลังที่ทําการศึกษาปะปนกัน
2. ทฤษฎีกางปลา
แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป น
แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญ หา (Problem) กับ สาเหตุทั้ งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญ หานั้ น
(Possible Cause) ซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรอง
เปนสาเหตุของกางหลัก จากการศึกษาและเก็บขอมูล พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหพนักงานในบริษัทจัดสงพัสดุไปยัง
ศูนยซอมฯผิดพลาด สามารถแสดงสาเหตุการเกิดปญหา ไดดังนี้
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รูปที่ 1 แผนผังกางปลา(Fishbone Diagram) แสดงสาเหตุและปญหา
3. การบริหารโรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management)
การบริหารโรงงานดวยหลั กการมองเห็ น (Visual Factory Management) เปน ระบบที่ ใชสนั บสนุ น การ
ปรับปรุงผลิตภาพทั่วทั้งโรงงานโดยครอบคลุมถึงปจจัยตาง ๆ โดยมุงแสดงดวยสัญญาณ แถบสี และสัญลักษณตาง ๆ
ในสถานที่ทํางาน เพื่อใหพนักงานหรือผูเกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจสารสนเทศตาง ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว หลักการ
ของ Visual factory สามารถแบงไดเปน 2 อยางดังนี้
1. Visual Display เป น การแสดงสารสนเทศเพื่ อ ให พ นั ก งานในฝ ายงานหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ งาน พื้ น ที่ ได
รับทราบ โดยมีการนําเสนอในรูปของแผนภูมิและกราฟ ดังเชน การใชกราฟ/แผนภูมิ เพื่อแสดงยอดขายรายเดือน
(Monthly Revenues) การแสดงขอมูลผลการปฏิบัติงาน
2. Visual Control การควบคุมดวยการมองเห็น เปนวิธีควบคุมบริหารเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน
และควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดยนําเสนอขอมูลที่มีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายขึ้นดวยการแปลง
ขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง,ปาย,สติกเกอร,กระดาน,สัญลักษณ,ภาพและแผนภาพ เปนตน
นอกจากนี้ Visual Factory ยังประกอบดวย
1) การใชสัญญาณเสียง (Audio Signals) เพื่อใชแจงเตือนปญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานหรืออาจเรียกวา
Sound Warning เชน การเกิดปญหาเครื่องจักรขัดของในสายการผลิต นอกจากนี้ยังใชสําหรับการแจงเวลาเริ่มตนและ
หยุดพักการทํางาน
2) สารสนเทศการมองเห็น (Visual Information) เพื่อใชปองกันความผิดพลาด (Prevent Mistake) ที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมักแสดงดวยรหัส/แถบสี (Color Coding) หรือการใชเครื่องหมายแสดงระดับความ
ปลอดภัย (Safe Range) ดังเชน การใชแถบสีแสดงระดับน้ํามันและการใชฉลากหรือสติกเกอรเพื่อจัดแยกประเภท
ชิ้นงานในสายการประกอบ
ซึ่งผูศึกษานําเสนอขอมูลที่มีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายขึ้นดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของปาย
ระบุตําแหนงและสติกเกอรแทนสัญลักษณหนวยผูใชตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดทําปาย คือ การจัดทําปายบงชี้ตําแหนงของพัสดุในแตละสวน ซึ่งวิธีการแบงพื้นที่เพื่อจัดทํา
ปายเพื่อติดบงชี้ตําแหนงนั้น โดยจะทําการติดปายบงชี้ตําแหนงไวที่บริเวณผนังเหนือ Pallet
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2) การติดสติกเกอร คือ การติดสติกเกอรรูปวงกลมไวที่พัสดุแตละบรรจุภัณฑเพื่อแยกสถานที่จัดสง
พัสดุตามสี โดยจัดแบงสีสติ๊กเกอรไวดังนี้
- ตาคลี
ใชสติกเกอรสีแดง
- 601
ใชสติกเกอรสีมวง
- กําแพงแสน
ใชสติกเกอรสีเขียว
- ดอนเมือง
ใชสติกเกอรสีน้ําเงิน
- พิษณุโลก
ใชสติกเกอรสีแดงและสีเทา
- อุดรธานี
ใชสติกเกอรสีเหลือง
- สุราษฎรธานี
ใชสติกเกอรสีน้ําตาล
- ลูกคา
ใชสติกเกอรสีฟา
4. หลักการ 5 ส
กิจกรรม 5 ส คือกิจกรรมที่จะชวยสรางมาตรฐานเพื่อใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันโดยมี
การปฏิบัติอยางเปนระบบที่สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีขึ้น ทั้งใน
สวนงานดานการผลิต และดานการบริการ ซึ่งนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกรไดอีกทางหนึ่ง
กิจกรรม 5 ส นั้น ส ทุกตัวจะถูกกําหนดคํานิยามไวเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และนําไปสูการปฏิบัติได
อยางถูกตอง ซึ่งผูศึกษาไดนํามาประยุกตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพภายในคลังดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปการนําหลักการ 5 ส มาใชดําเนินการปรับปรุง
หลักการ 5 ส

1. สะสาง

การดําเนินการปรับปรุง
- นําพาเลทไมที่ชํารุดเสียหายหรือที่ไมไดใชนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว
- จัดเก็บอุปกรณเครื่องมือที่ใชภายในคลังอยางเปนสัดสวน และเมื่อใชงานเรียบรอยแลวใหจัดเก็บ
เขาที่ที่จัดสรรไว
- กรณีอุปกรณบางชิ้นที่มักไมนํามาใชงานจะเก็บไวในพื้นที่สําหรับเก็บอุปกรณ ไมนํามาวางกีด
ขวางพื้นที่ภายในคลัง

2. สะดวก

- จัดทําปายบงชี้ตําแหนงพัสดุที่จะทําการจัดสงตามหนวยผูใชและจัดแบงพื้นที่ภายในคลังอยาง
เปนสัดสวน และจัดเก็บพัสดุตามพื้นที่ที่ไดจัดแบงไว เพื่อใหสะดวกตอการคนหากลองพัสดุและงาย
ตอการปฏิบัติงานในกระบวนการขั้นตอนตางๆ
- ติดสติกเกอรสีตามที่ไดทําการระบุไววาสีใดหมายถึงหนวยผูใชใดไวที่กลองพัสดุที่รอการจัดสง
เพื่อใหงายตอการหยิบและคนหาเมื่อจะทําการจัดสง

3. สะอาด

- ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุจะตองเปดกลองพัสดุเพื่อตรวจความถูกตอง ซึ่งทําใหอาจจะมีเศษ
โฟม เศษกระดาษและพลาสติกกันกระแทกออกมาจากกลองทําใหสกปรกได ดังนั้น หลังจากการ
ตรวจรับพัสดุเสร็จแลวควรตองเก็บกวาดเศษขยะดังกลาวทุกครั้ง เพื่อทําใหพื้นที่ในคลังสะอาดและ
เปนระเบียบ
- เนื่อ งจากคลังที่แห งนี้เพิ่งจะทําการปรับปรุงแล วเสร็จ ทําให มีฝุนหลงเหลื อจากการปรับ ปรุ ง
ดังนั้นจึงควรหมั่นทําความสะอาดพื้นที่ภายในคลังและอุปกรณตางๆเชน รถhand lift พาเลทตางๆ
อยางเปนประจํา เพื่อใหฝุนตางๆนอยลงและหมดไปในที่สุด

4. สุขลักษณะ

- คลังที่ทําการศึกษาจะเปดประตูคลังเฉพาะเวลาปฏิบัติงานหรือมีพัสดุรับเขาและสงออกเทานั้น
จึงทํ าใหอ ากาศภายในคลั งไม ถ ายเท ดั งนั้ น จึงควรหมั่ นเป ดประตูคลังเพื่ อให อากาศถ ายเท ซึ่ ง
นอกจากจะเปนผลดีตอสุขภาพของพนักงานแลว ยังเปนผลดีตอพัสดุตางๆที่จัดเก็บภายในคลังอีก
ดวย เพราะหากอากาศภายในคลังไมถายเท อาจสงผลตอพัสดุบางชนิดที่ตองเก็บรักษาในพื้นที่ท่ี
ตองมีอากาศถายเทอีกดวย
- ทุกครั้งที่มีการตรวจรับ พั สดุห รือปฏิบั ติงานภายในคลัง พนั กงานที่ ปฏิ บั ติงานควรใชอุ ปกรณ
ปองกัน เชน ถุงมือ หนากากอนามัย เนื่องจากบางครั้งพัสดุหรืออุปกรณที่ไปสัมผัสจะมีสารที่เปน
พิษ ตอมนุษ ย หรือน้ํามั น หรือกลอ งพัสดุ ที่รมยาจากตางประเทศ และนอกจากนั้ นเพื่ อเป นการ
ปองกันอันตรายจากการสัมผัสสิ่งที่เปนพิษ จึงควรลางมือทําความสะอาดทุกครั้งดวย

5. สรางนิสัย

- เมื่อทําการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือการติดปายบงชี้ตําแหนงพัสดุ การติดสติกเกอรสี
ก็ควรที่จะจัดวางพัสดุที่ตรวจรับแลวตามหนวยผูใชที่ไดมีการจัดแบงไวและติดสติกเกอรสีทุกครั้ง
เพื่อทําเปนสัญลักษณ เพื่อปองกันการจัดสงผิดพลาด
- หมั่น ทํ า ความสะอาดพื้ น ที่ ภ ายในคลั ง หมั่ น เก็ บ กวาดเศษขยะ เศษโฟม เศษกระดาษและ
พลาสติกกันกระแทกทุกครั้งหลังการตรวจรับ
- ลางมือทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากตรวจรับพัสดุหรือปฏิบัติงานภายในคลัง
- ทั้งนี้เพื่อใหเป นการสรางลักษณะนิสัยและที่สําคัญคือตองปฏิบั ติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
อยางเครงครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน
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5. ทฤษฎี ECRS
หลักการ ECRS คือหลักการที่สามารถนําไปใชในการลดความสูญเปลาลงไดเปนอยางดี ประกอบไปดวย การ
กําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม (Rearrange) และ การทําใหงาย (Simplify) โดยชื่อทฤษฎี
ECRS มาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกที่กลาวไปในขางตน
ซึ่งผูศึกษาไดนําบางสวนของทฤษฎีมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้
- การกํ าจัด (Eliminate) โดยพิจ ารณาจากการหยิบ พั สดุเพื่ อที่ จะทํ าการลํ าเลีย งขึ้น รถขนสง ซึ่ งมี การ
ทํางานที่ใชเวลาคอนขางนานในการคนหากลองพัสดุทั่วทั้งคลังเพื่อตรวจสอบวามีพัสดุที่จะสงไปยังหนวยผูใชปลายทาง
นั้นๆหลงเหลืออยูหรือไม ดังนั้น จึงทําการกําจัดขั้นตอนการคนหากลองพัสดุที่ทําใหเกิดการเพิ่มระยะเวลารอคอยพัสดุ
ของหนวยผูใชปลายทางมากขึ้นดวยการกําหนดตําแหนงพื้นที่จัดเก็บสําหรับพัสดุที่ทําการตรวจแลวใหแนนอนชัดเจน
และเพื่อเปนการไมตองขนยายพัสดุไปมาหากเกิดการวางปะปนกัน
- การทําใหงาย (Simplify) โดยพิจารณาจากการหยิบพัสดุเพื่อที่จะทําการลําเลียงขึ้นรถขนสงเชนเดียวกัน
ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการออกแบบเอกสารใบนําสงพัสดุ (Check List) เพื่อใหงายตอการตรวจสอบความถูกตองของพัสดุ
กอนการจัดสง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความรวดเร็วในการคนหาพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการจัดสงอีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
1. การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data)
กลุมเปาหมาย คือ พนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด จํานวน 4 คน
เพื่อใหทราบวิธีในการดําเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
วิธีที่ 1 ใชวิธีสังเกตการณ (Observation) เปนขอมูลที่ไดจากการติดตามหรือเฝาสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน
ในแตละขั้นตอนหรือศึกษาเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในการทํางาน เปนการสังเกตการณที่ผูศึกษาไดสมั ผัสกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยตรงดวยตนเอง
วิธีที่ 2 ใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) เปนขอมูลที่ไดจากการตอบคําถามของพนักงานแผนกบริหาร
พัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ถึงขอมูลในการทํางานและปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหไดรับรูถึงปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
วิธีที่ 3 ใชวิธีการทดลอง (Experiment) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานสงมอบพัสดุในแตละ
ครั้งและทําการจดบันทึกผลการสงมอบ จากนั้นสรุปผลของการทดลองวามีการสงมอบถูกตองครบถวนหรือไม
2. การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ( Secondary data )
ไดมาจากการศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูลจากเอกสาร บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คูมือ
การปฏิบัติงานและขอมูลจากอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงมอบพัสดุอะไหลอากาศยาน
เชน การเพิ่มความถูกตองแมนยํา การลดระยะเวลาและความสูญเปลาในกระบวนการทํางานโดยทําการศึกษารวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับโครงงาน และสามารถนําความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังกลาวมา
ใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดําเนินการอยู
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ผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สํารวจและเก็บรวบรวมปญหาโดยทั่วไปในการปฏิบัติงานเพื่อนํามาเลือกใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
2. ทําการศึกษากระบวนการทํางาน รวมถึงลักษณะกิจกรรมของแตละขั้นตอนในการดําเนินงานตั้งแต
กระบวนการรับพัสดุ กระบวนการจัดทําเอกสารตรวจรับพัสดุ กระบวนการตรวจรับพัสดุจนถึงกระบวนการจัดสงพัสดุ
ขั้นตอนในการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชการสังเกตการณ (Observation) จากการติดตามหรือเฝาสังเกตวิธีการ
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนที่ เกิดขั้นในการทํางานและใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) ที่ไดจากการสัมภาษณ ของ
พนักงานแผนกบริหารพัสดุ (MMD) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ถึงกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอน ปญหาที่
เกิดขึ้นและอุปสรรคในการทํางาน
2. ศึ ก ษาข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ได จ ากเอกสาร และทฤษฎี ต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพใน
กระบวนการจัดสงพัสดุ รวมถึงการสัมภาษณกระบวนการทํางานจากพนักงานในบริษัทฯ และการเก็บขอมูลการจัดสงที่
ผิดพลาดจากประวัติการจัดสงของทางบริษัทฯที่ไดมีการเก็บรวบรวมไว ตั้งแต เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม จากนั้น
นําขอมูลสวนนี้มาวิเคราะหหาสาเหตุและปญหา และผลกระทบที่ตามมา
3. วิเคราะหถึงสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานโดยใชทฤษฎีกางปลา
4. วิเคราะหถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการจัดสงผิดพลาด
5. วิเคราะหผลการศึกษาที่ไดเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
6. นําหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชเปนเครื่องมือพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
7. ติดปายบงชี้ตามหนวยผูใช บริเวณ Delivery Area เพื่อใหทราบวาพัสดุในขอบเขตนี้ที่ทําการแยก
สถานที่ไวจะทําการจัดสงพัสดุไปหนวยผูใชใด
8. จัดทําเอกสารใบนําสงพัสดุ (Check list) โดยติดไวบริเวณบนผนังเหนือพาเลทหรือชั้นวางพัสดุที่ได
แยกตามศูนยซอมอากาศยาน
9. ติดสติกเกอรรูปทรงวงกลมไวที่กลองพัสดุเพื่อแยกสถานที่จัดสงพัสดุตามสีที่ไดระบุไวโดยใชทฤษฎี
การควบคุ ม ด ว ยสายตา Visual Control มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ลดระยะเวลาในการค น หากล อ งพั ส ดุ แ ละเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสงพัสดุ
10. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล การบั น ทึ ก ความถู ก ต อ งในการจั ด ส งพั ส ดุ ห ลั งการปฏิ บั ติ งานตามแผน และ
เปรียบเทียบกับขอมูลการบันทึกเวลากอนปรับปรุงกระบวนการทํางาน
11. เปรียบเทียบขอมูลความถูกตองในการจัดสงพัสดุตั้งแตกระบวนการตรวจรับพัสดุไปจนถึงการเตรียม
จัดสงพัสดุกอนและหลังการปรับปรุง
12. เขียนสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะ
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
1. แผนภูมิกางปลา (Cause and Effect Diagram) ใชในการหาความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุ
ที่อาจที่กอใหเกิดปญหานั้นในแตละกระบวนการเพื่อนํามาวิเคราะหวิธีการแกปญหาในขั้นตอนตอไป
2. โปรแกรม Microsoft Excel ใชในการรวบรวมขอมูลกอนและหลังปรับปรุง
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สรุปผลการวิจัย
หลังจากการปรับปรุงดวยเครื่องมือและทฤษฎีตางๆก็ไดทําการบันทึกและศึกษาการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลังการปรับปรุง แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลกอนการปรับปรุง ซึ่งผลการบันทึกหลังการปรับปรุงมีดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลประวัติการจัดสงพัสดุผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง
เดือน
ก.ค. – ส.ค. (ครั้ง) ก.ย. – ต.ค. (ครั้ง)
ตาคลี
3
1
601
1
0
กําแพงแสน
1
0
ดอนเมือง
0
1
หนวยผูใช
พิษณุโลก
0
0
อุดรธานี
0
0
สุราษฎรธานี
1
0
ลูกคาและอื่นๆ
0
0
รวม
6
2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอมูลการจัดสงพัสดุผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง

ก.ค. – ส.ค.
ก.ย. – ต.ค.
การจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง (ครั้ง)
การจัดสงพัสดุผิดพลาดลดลง (%)
เดือน

การจัดสงทั้งหมด
(ครั้ง)
21
23

การจัดสงผิดพลาด
(ครั้ง)
6
2
4
19.87 %

การจัดสงพัสดุ
ผิดพลาด (%)
28.57 %
8.70 %

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงขอมูลประวัติและการเปรียบเทียบขอมูลการจัดสงพัสดุ
ผิดพลาดของบริษัทฯกอนและหลังการปรับปรุง จากเดิมคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีการจัดสงพัสดุผิดพลาด
ทั้งหมด 6 ครั้ง เมื่อทําการแกไขปรับปรุงดวยเครื่องมือและทฤษฎีตางๆ สงผลใหการจัดสงพัสดุในเดือนกันยายนและ
เดือนตุลาคมลดลงเหลือเพียง 2 ครั้ง ซึ่งลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดไปไดทั้งหมด 4 ครั้ง เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต จะ
สามารถลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87%
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเวลาการคนหาและหยิบกลองพัสดุในแตละครั้งที่มีการจัดสงพัสดุกอนและหลังการปรับปรุง
เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย เวลาคนหาพัสดุเฉลี่ย
ประสิทธิภาพที่
กอนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
ลดลง
เพิ่มขึ้น (%)
เวลาที่ใชคนหา
(นาที)

4.59

2.08

2.45

53.38%

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงขอมูลเวลาการเปรียบเทียบเวลาการคนหาและหยิบกลองพัสดุในแตละครั้งที่มี
การจัดสงพัสดุกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง จากเดิมกอนการแกไขปรับปรุงใชเวลาเฉลี่ย 4.59 นาที เมื่อแกไข
ปรั บ ปรุ ง ด ว ยเครื่ อ งมื อ และทฤษฎี ต า งๆ ใช เวลาเฉลี่ ย 2.08 นาที ซึ่ ง ลดเวลาการใช ล ง 2.45 นาที เมื่ อ คิ ด เป น
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มขึ้น 53.38% โดยประมาณ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตนทุนคาจัดสงพัสดุกอนและหลังการปรับปรุง
ตนทุนการจัดสงทั้งหมด (บาท) ตนทุนการจัดสงซ้ําซอน (บาท)
ก.ค. - ส.ค.
58,670
13,850
เดือน
ก.ย. - ต.ค.
45,720
4,150
ประหยัดตนทุนได (บาท)
9,700
ประหยั ด ต น ทุ น ต อ ป ไ ด
≈ 84,000 บาทตอป*
(บาท/ป)
*กรณีเฉลี่ยเดือนละประมาณ 7,000 บาท
ตารางที่ 4 เปนขอมูลการเปรียบเทียบตนทุนคาจัดสงพัสดุกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง จาก
เดิ มในชวงเดื อนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ มีตน ทุ นการจั ดสงซ้ําซอ น 13,850 บาท เมื่อ ปรับ ปรุงแล ว ในช วงเดือ น
กันยายนและสิงหาคมมีตนทุนการจัดสงซ้ําซอนเหลือเพียง 4,150 บาท หมายความวาสามารถประหยัดไปได 9,700
บาท ซึ่งหากในอนาคตมีการพัฒนาจากอยางตอเนื่องจากงานวิจัยนี้ จะทําใหไมเกิดการจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุ
ผิดพลาด สงผลใหตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนไมเกิดขึ้นอีกดวย
อภิปรายผล
การศึกษาการปรับปรุงประสิท ธิภ าพการสงมอบพั สดุ กรณี ศึกษา บริษัท อุ ตสาหกรรมการบิ น จํากั ด มี
วัตถุประสงคเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดสงพัสดุไปยังศูนยซอมฯและหนวยผูใชตางๆ เพื่อลดตนทุนการจัดสงและ
ลดระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการจัดสงผิดพลาด และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุของศูนยกระจายสินคา
การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ ยกตัวอยางเชน การ
ทํางานดวยความถนัดของพนักงาน และคลังที่ทําการศึกษาเพิ่งจะปรับปรุงดานโครงสรางแลวเสร็จไดไมนาน เปนตน
ผูศึกษาจึงไดทําการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับพัสดุและกระบวนการจัดสงพัสดุ โดยใชเครื่องมือและทฤษฎีตางๆเขา
มาแกไขป ญ หา ซึ่งทฤษฎี ที่ใชก็คือ ใชท ฤษฎีการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) เพื่อจัดแบงพื้น ที่
ภายในคลังใหชัดเจน แบงพื้นที่สวน Delivery Area ตามหนวยผูใช และแบงพื้นที่บนพาเลท เพื่อใหงายตอการคนหา
กลองพั สดุ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสง และประสิทธิภาพการจัดเก็บพัสดุในคลัง ใชทฤษฎีการบริหาร
โรงงานดวยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) เพื่อจัดทําปายระบุตําแหนง และติดสติกเกอรสีไวที่
ภาคบรรยาย 147

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

กลองพัสดุที่ตรวจรับแลว ใชหลักการ 5 ส เพื่อใหคลังที่ทําการศึกษาสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เปนการสงเสริมให
งายตอการปฏิบัติงาน และสงเสริมสุขลักษณะใหแกพนักงานและอาคารสถานที่ ใชทฤษฎี ECRS โดยใชการกําจัด
(Eliminate) เพื่อกําจัดเวลาที่กอใหเกิดความสูญเปลาในการทํางาน และใชการทําใหงาย (Simplify) โดยการออกแบบ
เอกสารใบนําสงพัสดุ (Check List) เพื่อใหการปฏิบัติงานในขั้นตอนตรวจสอบความถูกตองกอนการจัดสงงายขึ้น และ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน พบวา สามารถลดการจัดสงผิดพลาดไดทั้งหมด 4 ครั้ง คือจากเดิม
ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจัดสงพัสดุผิดพลาด 6 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้ง ในชวงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม
เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นต จะสามารถลดการจัดสงพัสดุผิดพลาดลงไดถึง 19.87% นอกจากนั้น ยังใชเวลาคนหาและหยิบ
กลองพัสดุในแตละครั้งนอยลง จากเดิมในชวงกอนการปรับปรุง คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ใชเวลาคนหาพัสดุ
เฉลี่ย 4.59 นาที เมื่อทําการปรับปรุงแลว ในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ใชเวลาคนหากลองพัสดุลดลงเหลือ
เพียง 2.08 นาที นั่นหมายถึงลงลง 2.45 นาทีโดยเฉลี่ย คิดเปนประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 53.38% โดยประมาณ
หากมองในดานตนทุนการจัดสง ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม มีตนทุนคาจัดสงรวม 2 เดือน คือ 58,670
บาท และตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุผิดพลาด 13,820 บาท เมื่อทําการปรับปรุง ปรากฏวาตนทุนคาจัดสง
ในเดือนกันยายนและตุลาคมรวม 2 เดือน คือ 45,720 บาท และตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนกรณีจัดสงพัสดุผิดพลาด 4,150
บาท เมื่อเทียบกับชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะสามารถประหยัดไปได 9,700 บาท ซึ่งหากอนาคตไดปฏิบัติงาน
ตามการปรับปรุงจากที่กลาวมาดานบน จะมีแนวโนมทําใหไมเกิดการจัดสงซ้ําซอน สงผลใหตนทุนคาจัดสงซ้ําซอนไม
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลใหประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในดานการปฏิบัติงาน ดานลดเวลาการดําเนินการ และดานตนทุนที่
ลดลงไดหากบริษัทฯพัฒนาตอยอดจากการปรับปรุงในการศึกษาครั้งนี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ควรมีการอบรมพนักงานอยางเปนประจําเพื่อใหทิศทางการปฏิบัติงานภายในแผนกบริหารพัสดุเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสรางวินัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
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