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การเพิ่มประสิทธิภาพการเบกิ-จายอะไหล 
กรณีศึกษา : บริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด 

Improving the efficiency of disbursement of spare parts 
Case Study : Toyota Kaennakorn Company Limited 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จายอะไหล ใหกับแผนกคลังอะไหล บริษัท โต

โยตาแกนนคร จำกัด ปจจุบันแผนกอะไหลประสบปญหา คือ การเบิก-จายอะไหลมีความลาชา และมีความผิดพลาดใน

การจัดตัวอะไหลกอนนำจาย สงผลทำใหการทำงานเกิดความลาชา ทำใหลูกคาเกิดความไมพอใจตอการใชบริการ มี

ผลกระทบตอความเชื่อม่ันและความไววางใจตอองคกร จากปญหาท่ีกลาวมาในขางตนผูวิจัยจึงไดนำแผนผังงาน (Flow 

Chart) ในการอธิบายขั้นตอนการทำงานแตละขั้นตอนของแผนกอะไหล หลังจากนั้นมาดูสาเหตุและผลของปญหาดวย

แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) จากนั้นใชทฤษฎีระดมสมอง (Brainstorming) จากหัวหนางาน พนักงานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อหาวิธีการแกไขโดยนำเอาหลักการการลดความสูญเปลา ECRS มาชวยทำการปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานโดยลดขั้นตอน และการรวมขั้นตอนเขาดวยกัน แลวนำมาเขียนเปน แผนภูมิการไหล (Flow Process 

Chart) การเบิก-จายอะไหลกอนการปรับปรุง ใชระยะเวลา 1,284 วินาที หลังการปรับปรุงใชระยะเวลา 1,172 วินาที 

ลดลง 112 วินาที และระยะทางกอนการปรับปรุง 28 เมตร หลังการปรับปรุงระยะทาง 17  เมตร ลดลง 11 เมตร 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิก-จายอะไหลใหดีย่ิงขึ้น 

คำสำคัญ : เพ่ิมประสิทธิภาพ , การเบิก- จาย , ECRS 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to optimize the disbursement of spare parts. Go to the 
spare parts warehouse department of Toyota KaenNakorn Co., Ltd. At present, the parts department 
has problems with the spare parts delayed. and there are errors in spare parts arrangement before 
paying, resulting in a delay that makes customers dissatisfied with the service affect the confidence 
and trust of the organization from the aforementioned problems, the researcher has taken the work 
flow chart. To explain each step of the work of the parts department, after that, let's look at the 
cause and effect of the problem with a fishbone diagram Then use the theory of brainstorming from 

 
1 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุทาน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน 
2 อาจารยประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุทาน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ขอนแกน 
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the supervisors involved with the employees to find solutions using the principle of reducing waste 
to help improve work processes by reducing steps and consolidating steps and developing a flow 
chart first. To improve spare parts disbursement, it took 1,284 seconds and a distance of 28 meters 
After 
Keywords : Spare Parts Optimize Wasted 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
 ในการปฏิบัติงานของแผนกอะไหล บริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอน จึงทำ
ใหพนักงานไมปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล รวมถึงการทำงานแตละขั้นตอนตองมีความละเอียด และแมนยำ
มากที่สุด ผูวิจัยไดพบปญหาก็คือการเบิก-จายอะไหลมีความลาชา และเกิดความผิดพลาดในการจัดอะไหลที่นำจายมี
ขอผิดพลาด เพราะในการทำงานไมมีความรอบคอบ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ทำใหเกิดความลาชาในการทำงาน 
สงผลตอความใจพึงพอใจตอการใชบริการของลูกคา ผูวิจัยจึงจำเปนที่จะตองลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา เพื่อความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานในการเบิก-จายอะไหลใหมากท่ีสุด 

ดังนั้น ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในภายในแผนกอะไหล บริษัทโตโยตาแกนนคร จำกัด จึงไดมี
การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช แผนผังงาน (Flow Chart) แผนภูมิการไหล (Flow Process 
Chart) แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming)) การลดความสูญเปลาในการ
ดำเนินงาน (ECRS) เพ่ือใชเปนแนวการแกไขปญหาการเบิก-จายอะไหลลาชา บริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทำงานการเบิก-จายอะไหล ภายในแผนกอะไหล บริษัทโตโยตาแกน
นครจำกัด 
 2.2 เพ่ือหาแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิก-จายอะไหล 
 
วิธีการดำเนินงาน 
 3.1 สืบคน สำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะทาง ระยะเวลาการเบิก-จายอะไหล ของ
แผนกอะไหลบริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด ผูวิจัยจะทำการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในแผนกอะไหลอยาง
ละเอียด พรอมการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหัวหนางานแผนกอะไหล จำนวน 1 คน พนักงานแผนกอะไหล 
จำนวน 3 คน ถึงจำนวนครั้งท่ีเกิดขอผิดพลาดภายในแผนกอะไหล  
 3.2 ศึกษาทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก การเขียนผังงาน เพ่ืออธิบายขั้นตอนการทำงานแต
ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนภูมิกระบวนการไหล เพื่ออธิบายแตละขั้นตอนการเบิก-จายอะไหลอยางละเอียด ทฤษฎี
แผนผังกางปลาหรือแผนผังแสดงเหตุและผล เพ่ือใชในการหาเหตุและผลของปญหาทฤษฎีระดมสมอง เพ่ือใชในการ 
ระดมความคิด ขอเสนอและคำแนะนำจากหัวหนาพนักงาน และพนักงาน ใชการลดความสูญเลาในการดำเนินงาน มา
ชวยแกไขปญหา ภายในแผนกอะไหล บริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด  
 3.3 ผูวิจัยจะทำการวิเคราะหหาสาเหตุการเบิก-จายอะไหลโดยแผนผังกางปลาหรือแผนผังแสดงเหตุและผล 
ที่สามารถแสดงสาเหตุหลัก 5 สาเหตุ คือ คน วิธีการ อุปกรณ/วัตถุดิบ เครื่องจักร และสิ่งแวดลอม เพื่อใหทราบถึง
สาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เกิดขึ้นที่ทำใหการเบิก-จายอะไหลลาชา โดยทำการลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกต สอบถามและ
สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ ของแผนกอะไหลบริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด 
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 3.4 ผูวิจัยหาแนวทางการแกไขและปรับปรุงการเบิก-จายอะไหล เมื่อทราบสาเหตุหรือเหตุผลที่ทำใหเกิด
ขอผิดพลาดภายในแผนกอะไหล ผูวิจัยจะทำการหาแนวทางการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหัวหนาและ
พนักงาน แผนกอะไหล จำนวน 4 คน โดยการประชุมระดมสมอง ไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการไขปญหา 
 3.5 หลังจากพบปญหาแลวดำเนินการแกไขปญหาตามแนวทางที่ไดรับคัดเลือกและดำเนินการแกไขปญหา
ดวยวิธีการการลดความสูญเปลาในการดำเนินงาน  
 3.6 เปรียบเทียบผลการดำเนินการ เมื ่อทราบผลการดำเนินงานการแกไขและการปรับปรุงขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานแผนกอะไหลแลว ผูวิจัยจะนำผลท่ีไดมาสรางตารางเปรียบเทียบผลกอน-หลัง 
 3.7 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยทำการลงพื้นที่แผนกอะไหลในการสำรวจ สอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนที่เกี่ยวของกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในปจจุบันของแผนกอะไหล ตั้งแตกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทาย ในรูปแบบการ
เขียนผังงาน และใช แผนภูมิกระบวนการไหล เพ่ืออธิบายแตละขั้นตอนการเบิก-จายอะไหลอยางละเอียด 
 ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา ระยะทางในการดำเนินงานของแผนก
อะไหล บริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางขอมูลเวลาและระยะทาง พรอมทั้งเก็บขอมูลการสัมภาษณหัวหนางาน 
และพนักงานท่ีมีสวนท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน  
 การเก็บระยะเวลาในแตละขั้นตอนในกระบวนการการเบิก-จายอะไหล บริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยไดเก็บผล
ตัวอยางแตละขั้นตอนมาหาปญหากับหัวหนา และพนักงานท่ีมีสวนท่ีเกี่ยวของดวยการระดมสมอง เพ่ือแกไขปญหา
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ตารางที่ 1.1 แผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล (กอนปรับปรุง) 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

Flow Process Chart 

 สรุปผล 

กิจกรรม : การเบกิ-จายอะไหลให
ชาง 

กิจกรรม ปจจุบัน (กิจกกรม) 

ปฏิบัติงาน 11 

วิธีการ : ปจจบุัน (กอนการ
ปรับปรุง) 

เคลื่อนยาย  6 

ลาชา 2 

สถานที่ : คลงัอะไหล บริษัท โต
โยตาแกนนคร จำกัด 

ตรวจสอบ 1 

เก็บ 1 

รวมเวลา (วินาที) 1,254 

คำอธิบาย ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(วินาที) 

สัญลักษณ วิเคราะห
กิจกรรม      

การเบกิ-จายอะไหลใหชาง   

1. พนักงานรอรายการอะไหลปรากฏ  650 
     

 

2. พนักงานกรอกรายการอะไหลท่ี
ปรากฏ 

 35 
     

 

3. พนักงานปริ้นรายการอะไหล  12 
     

 

4. พนักงานเดินไปเครื่องปริ้น 1 5 
     

 

5. พน ักงานหย ิบอะไหล ตามใบ
รายการท่ีปริ้นจากเครื่องปริ๊นซ 

 2 
     

 

6. พนักงานเดินไปหองสโตรอะไหล 5 20 
     

 

7. พนักงานจัดอะไหลตามใบรายการ  75 
     

 

8. พนักงานนำอะไหลมาวางรอชาง 3 30 
     

 

9. พนักงานลงช่ือผูจายอะไหล  3 
     

 

10. พนักงานวางใบรายการอะไหลไว
ท่ีช้ัน 

 2 
     

 

11. พนักงานรอชางมารับอะไหล  300 
     

 

12. ชางเดินมารับอะไหล 10 45   
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ตารางที่ 1.1 แผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล (กอนปรับปรุง) (ตอ) 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

Flow Process Chart 

 สรุปผล 

กิจกรรม : การเบกิ-จายอะไหล
ใหชาง 

กิจกรรม ปจจุบัน (กิจกกรม) 

ปฏิบัติงาน 11 

วิธีการ : ปจจบุัน (กอนการ
ปรับปรุง) 

เคลื่อนยาย  6 

ลาชา 2 

สถานที่ : คลงัอะไหล บริษัท 
โตโยตาแกนนคร จำกัด 

ตรวจสอบ 1 

เก็บ 1 

รวมเวลา (วินาที) 1,284 

คำอธิบาย ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(วินาที) 

สัญลักษณ วิเคราะห
กิจกรรม 

     

 

การเบกิ-จายอะไหลใหชาง  

13. ชางหาใบรายการอะไหล 
 

60 
     

 

14. พนักงานอะไหล เดินไป
หองสโตร 

5 20       

15. ชางใหใบรายการกับ
พนักงานอะไหล 

 1 
  

    

16. พนักงานหยิบอะไหลท่ี
เตรียมไวใหชางตามใบรายการ 

3 15 
 

     

17. ชางตรวจสอบความถูกตอง  5 
 

     

18. ชางลงช่ือผูรับอะไหล  1       

19. พนักงานแยกใบรายการ
อะไหล 

 1 
 

     

20. พนักงานใหรายการอะไหล
ใหกบัชาง 

 1 
 

     

21. พนักงานเก็บรายการอะไหล
เขาช้ัน 

 1 
 

     

รวม 28 1,284 11 6 2 1 1  
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 โดยแผนภูมิกระบวนการไหล ของการปฏิบัติงานการเบิก-จายอะไหล พบวามี ขั้นตอนกระบวนการกอนการปรับปรุง 
มี 21 กิจกรรม ดังนี้ (1) การปฏิบัติงานมี 11 กิจกรรม (2) การเคลื่อนยายมี 6 กิจกรรม (3) ลาชามี 2 กิจกรรม (4) การ
ตรวจสอบมี 1 กิจกรรม (5) การเก็บมี 1 กิจกรรม ใชเวลาการเบิก-จาย 1,284 วินาที และระยะทาง 28 เมตร 
 ผลการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทำใหการเบิก-จายอะไหลลาชาดวยแผนผังกางปลา โดยการแยกลักษณะของปญหาตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกอะไหล บริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยไดทำการวิเคราะห และสรุปสาเหตุของปญหา
ดวยแผนผังกางปลาเมื่อทราบสาเหตุที่ทำใหการเบิก-จายอะไหลลาชาแลว ผูวิจัยจะนำสาเหตุทั้งหมดมาเขาที่ประชุม เพื่อทำ
การระดมสมอง กับผูท่ีเกี่ยวของ 4 คน โดยเปดการแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาอยางอิสระซ่ึงจะนำแนวทางการแกไข
ปญหาที่ไดมานำมาทำการตัดสินใจเลือกกับผูบริหารโดยเนนแนวทางที่สามารถลดความสูญเปลา และจัดเก็บขอมูล ดังภาพท่ี 
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 สาเหตุการเบิก-จายอะไหลลาชา 

 จากภาพท่ี 1.1 ไดแสดงถึงสาเหตุท่ีหลากหลาย โดยเปนตัวบงชี้ใหทราบ ปญหาการสูญเปลาของขั้นตอน และเวลาใน
การตรวจรับสินคาลาชา ซึ่งปญหามาจากตนเหตุตาง ๆ ที่ไดจากสาเหตุที่เกิดขึ้นจากแหลงเดียวกัน สวนใหญเกิดขึ้นจากบุคคล 
และขั้นตอนการทำงานท่ีไมจำเปน ดังนั้นจากภาพสาเหตุการเบิก-จายอะไหลลาชา ดังนี้ 
 1. พนักงาน (Man) พบวา พนักงานเกิดความสับสนในการหยิบสินคา อันเนื่องมาจาก ไมมีความแมนยำตัวอะไหล 
หรือทำไมมีความรอบคอบในการทำงาน ซึ่งปกติพนักงานจะปฏิบัติงานดวยความเคยชินทำใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน
ได  
 2. วัตถุดิบ (material) พบวา จากอะไหลที่หลากหลายและอะไหลแตละตัวมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน สงผลใหมีความ
ผิดพลาดในการวางท่ีอยู หรือผิดพลาดในการหยิบชิ้นสวนอะไหล เนื่องจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเรื่อง
ของการไมตรวจเช็คอะไหลและตำแหนงของอะไหลกอนท่ีจะนำจัดใหกับชาง และกอนท่ีจะนำจายอะไหลไปยังชาง   
 3. เครื่องจักร (Machine) พบวา เครื่องจักรในที่นี้ก็ คือ คอมพิวเตอร และ เครื่องปริ้น มีความลาชาในการทำงาน 
หรือในบางครั้งก็ในการคนหารหัสอะไหล ก็ไมมีระบุโลเคชั่นที่ชัดเจนทำใหพนักงานอะไหลหยิบตัวอะไหลไมถูกตอง และสงผล
ทำใหการจัดอะไหลมีความลาชามากย่ิงขึ้น 

พนกังาน 

วตัถุดบิ เครือ่งจกัร 

พนกังานขาดความชาํนาญในตวั

 
ไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนการเบกิ-

 

มขีัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานที่

ั ้  

อะไหล่บางตวัวางไมเ่ป็น

 

อะไหล่มลีกัษณะ

 

อะไหล่ชาํรุด 

อนิเตอรเ์น็ตมี

ความลา่ชา้ คอมพวิเตอรเ์กดิการขดัขอ้ง 

การเบกิ-

จ่าย

อะไหล่

ล่าชา้ 
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หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งการระดมสมอง ของหัวหนาและพนักงาน ท่ี

เกี่ยวของซึ่งแนวทางการวิเคราะหจะเริ ่มทำการวิเคราะหแตละปจจัย โดยการดำเนินการขอความคิดเห็นและหาขอมูล

สนับสนุนตามปญหาท่ีไดตั้งไว เพ่ือยืนยันวาสาเหตุท่ีสงสัยนั้นเปนสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาหรือขอบกพรองดานการปฏิบัติงาน

และจำกัดขอบเขตของปญหา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดแสดงแนวทางการแกไขปญหาตามสาเหตุของปญหา ดังตารางท่ี 1.2 

ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงแนวทางการแกไขปญหาดวยแผนผังกางปลา 

ประเภท สาเหตุ แนวทางแกไข 
พนักงาน 1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซับซอน 

2. ไมปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิก-จายอะไหลของ
แผนกอะไหล 
3. พนักงานขาดความชำนาญในตัวอะไหล 

1. ใหพนักงานศึกษาอะไหลใหแมนยำอยูเสมอ 
2. ลดความสูญเปลาของขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน
ภายในแผนกอะไหล 

วัตถุดิบ 1. อะไหลบางตัววางไมเปนท่ี 
2. อะไหลชำรุด 
3. อะไหลมีลักษณะคลายกัน 

1. จัดทำปายบอกตำแหนงอะไหลท่ีชัดเจน 
2. จัดตำแหนงอะไหลใหมีลักษณะเดนแตกตางกัน  

เครื่องจักร 1. คอมพิวเตอรเกิดการขัดของ 
2. อินเตอรเน็ตมีความลาชา 

แจงเจาหนาที่ใหมาตรวจสอบตรวจเช็คระบบเปน
ประจำทุกเดือนอยูเสมอ  

  

พบวาแนวทางการแกไขปญหาและปรับปรุง ปจจัยที่ทำใหเกิดความลาชา และเกิดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจำเปน 

ทำใหเกิดเวลาท่ีมากจนเกินไป ดวยหลักการลดความสูญเปลา (ECRS) ดังนี้ 

1. กำจัดขั้นตอนการทำงาน (Eliminate)  
 ผูวิจัยไดทำการลดขั้นตอนการทำงาน คือ พนักงานเดินไปเครื่องปริ้น เพื่อลดความเคลื่อนไหวดวยการที่ยายที่นั่งมา
ใกลเครื่องปริ้น เพ่ือท่ีไมตองลุกเดินและเคลื่อนไหวบอย 
2. การรวมกัน (Combination)  
 ผูวิจัยไดทำการรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ชางเดินไปรับอะไหลและพนักงานเดินไปหองสโตร เพื่อลดเวลาการ
ดำเนินงาน และพนักงานลงชื่อผูจายอะไหลและชางลงชื่อผูรับอะไหล รวมขั้นตอนเขาดวยกัน  
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ตารางที่ 1.3 แผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล (หลังปรับปรุง)  

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

Flow Process Chart 

 สรุปผล 

กิจกรรม : การเบกิ-จายอะไหลให
ชาง 

กิจกรรม ปจจุบัน (กิจกกรม) 

ปฏิบัติงาน 10 

วิธีการ : ปจจบุัน (หลังการ
ปรับปรุง) 

เคลื่อนยาย  4 

ลาชา 2 

สถานที่ : คลงัอะไหล บริษัท โต
โยตาแกนนคร จำกัด 

ตรวจสอบ 1 

เก็บ 1 

รวมเวลา (วินาที) 1,172 

คำอธิบาย ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(วินาที) 

สัญลักษณ วิเคราะห
กิจกรรม 

     

การเบกิ-จายอะไหลใหชาง   

1. พนักงานรอรายการอะไหลปรากฏ  650 
     

 

2. พนักงานกรอกรายการอะไหลท่ี
ปรากฏ 

 30 
     

 

3. พนักงานปริ้นรายการอะไหล  15 
     

 

4. พน ักงานหย ิบอะไหล ตามใบ
รายการท่ีปริ้นจากเครื่องปริ๊นซ 

 
3 

     

 

5. พนักงานเดินไปหองสโตรอะไหล 5 2 
     

 

6. พนักงานจัดอะไหลตามใบรายการ 
 

20 
     

 

7. พนักงานนำอะไหลมาวางรอชาง 3 60 
     

 

8. พนักงานวางใบรายการอะไหลไวท่ี
ช้ัน 

 
2 

     

 

9. พนักงานรอชางมารับอะไหล  300 
     

 

10. ช  า ง เ ด ิ นมา ร ั บอะ ไหล  และ
พนักงานอะไหล เดินไปหองสโตร 

7 30 
     

 

11. ชางหาใบรายการอะไหล  1 
     

 

12. ชางใหใบรายการกับพนักงาน
อะไหล 

 
1 
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ตารางที่ 1.3 แผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล (หลังปรับปรุง) (ตอ) 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

Flow Process Chart 

 สรุปผล 

กิจกรรม : การเบิก-จายอะไหล
ใหชาง 

กิจกรรม ปจจุบัน (กิจกกรม) 

ปฏิบัติงาน 10 

วิธีการ : ปจจุบัน (หลังการ
ปรับปรุง) 

เคลื่อนยาย  4 

ลาชา 2 

สถานที่ : คลังอะไหล บริษัท 
โตโยตาแกนนคร จำกัด 

ตรวจสอบ 1 

เก็บ 1 

รวมเวลา (วินาที) 1,172 

คำอธิบาย ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(วินาที) 

สัญลักษณ วิเคราะห
กิจกรรม      

การเบิก-จายอะไหลใหชาง  

13. พน ักงานหย ิบอะไหล  ท่ี
เตรียมไวใหชางตามใบรายการ 

2 45 
     

 

14. ชางตรวจสอบความถูกตอง  5       

15. พนักงานลงชื่อผูจายอะไหล
และชางลงชื่อผูรับอะไหล 

 5 
  

    

16. พนักงานแยกใบรายการ
อะไหล 

 
1 

 

     

17. พนักงานใหรายการอะไหล
ใหกับชาง 

 1 
 

     

18. พนักงานเก็บรายการ
อะไหลเขาชั้น 

 1       

รวม 17 1,172 10 4 2 1 1  
  

จากท่ีผูวิจัยไดทำการสำรวจ เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ และทำการแกไขและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการแกไขปญหาของแผนกอะไหล บริษัทกรณีศึกษาดังกลาว ในแผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการเบิก-จายอะไหล หลัง

ปรับปรุง พบวาขั้นตอนในการเบิก-จายอะไหลใหกับชาง หลังการปรับปรุง มี 18 กิจกรรม ดังนี้ (1) การปฏิบัติงานมี 10 
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กิจกรรม (2) การเคลื่อนยายมี 4 กิจกรรม (3) ลาชามี 2 กิจกรรม (4) ตรวจสอบมี 1 กิจกรรม (5) จัดเก็บมี 1 กิจกรรม ใชเวลา

การเบิก-จาย 1,172 วินาที และระยะทาง 27 เมตร 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาเรื่อง การลดความซ้ำซอนและความสูญเปลาของกระบวนการทำงานโดยใชหลักการลดความสูญ
เปลา กรณีศึกษา : บริษัท โตโยตาแกนนคร จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางลดความสูญเปลาของกระบวนการทำงาน
ของแผนกอะไหล สมจินต อักษรธรรม (2561)  โดยไดผลวิจัย แสดงดังตารางท่ี 1.3 ดังนี้ 

ผลการแกปญหาโดยใชหลักการลดความสูญเปลา ไดผลวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกระบวนการกอนและหลัง
ปรับปรุง แสดงดังตารางท่ี 1.3 

ตารางที่ 1.3 ตารางผลวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกระบวนการกอนและหลัง 

การทำงาน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
การทำงาน 
การขนสง 
การตรวจสอบ 
การรอคอย 
การเก็บรักษา 

11 
6 
2 
1 
1 

10 
4 
2 
1 
1 

1 
2 
0 
0 
0 

รวม 21 18 3 
ระยะทาง (เมตร) 28 17 11 
ระยะเวลา (วินาที) 1,284 1,172 112 

 จากตารางท่ี 1.3 พบวาผลการผลการวิเคราะหพบวามีกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเดิม 21 ขั้นตอน เหลือ 18 

ข้ันตอน ลดลงไปได 3 ขั้นตอน ลดระยะทางจากเดิม 28 เมตร เหลือ 17 เมตร ลดไปได 11 เมตร และลดระยะเวลาจาก 1,284 

วินาที เหลือ 1,135 วินาที ลดลงไปได 112 วินาที 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1 ควรมีการประสานงานกับฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ หาแนวทางรวมกันเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จายอะไหล เนื่องจาก
ในฝายอ่ืนอาจไมทราบปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในแผนกอะไหล ใหรวมมือชวยกันแกปญหา 
 2 จากผูวิจัยไดศึกษาเรื ่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จายอะไหล สามารถนำไปวิธีการในการวิจัยครั้งนี ้ไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาในสวนอ่ืน สามารถพัฒนาตอยอดในขั้นตอนการทำงานในแผนกอ่ืนๆได 
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