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บทคัดย่อ: การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในกระบวนการจ่ายสินค้าสาเร็จรูป
ด้วยเทคนิคการลดความสูญเปล่าของการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดขัน้ ตอนดาเนินงานดังนี้ 1) ศึกษาขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแผนภูมกิ ระบวนการไหล 2) การวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิงานด้วย
เทคนิค 5W1H 3) วิเคราะห์ความสูญเปล่าของกิจกรรมการปฏิบตั ิงานตามหลักสายธารแห่งคุณค่า และ 4) การ
ประยุกต์ใช้การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานด้วยหลักการ ECRS จากการศึกษากิจกรรมการปฏิบตั งิ านจ่าย
สิน ค้าด้วยแผนภู มิกระบวนการไหลมีกิจ กรรมการปฏิบ ัติงานทัง้ หมด 14 กิจกรรม การวิเคราะห์กิจกรรมการ
ปฏิบตั ิงานด้วยเทคนิค 5W1H และการวิเคราะห์ความสูญ เปล่าของกิจกรรมตามหลักสายธารแห่งคุณค่า พบ
กิจกรรมทีม่ มี ูลค่าเพิม่ 6 กิจกรรม กิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ 4 กิจกรรม และกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่ า
แต่มคี วามจาเป็ นต้องปฏิบตั ิ 4 กิจกรรม จากนัน้ กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาตามหลัก ECRS หลังการปรับปรุง
การทางาน พบว่าประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในกระบวนการจ่ายสินค้าสาเร็จรูปเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบได้จาก
ตัวชี้วดั ดังนี้ ขัน้ ตอนการทางานลดลง 4 ขัน้ ตอน จากก่อนปรับปรุง 14 ขัน้ ตอน เหลือ 10 ขัน้ ตอน (ลดลง 28.57
เปอร์เซ็น ต์) ส่งผลให้ระยะเวลาในการท างานต่อรอบลดลง 982 วิน าที จากก่อนปรับปรุง 2,749 วินาที เหลือ
1,767 วินาที (ลดลง 35.52 เปอร์เซ็นต์)
ค าส าคัญ : การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพปฏิบ ัติง าน; แผนภู มิก ระบวนการไหล; เทคนิ ค การวิเคราะห์ งาน 5W1H;
การวิเคราะห์กจิ กรรมการปฏิบตั งิ าน; การลดความสูญเปล่าตามหลัก ECRS
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Abstract: The purpose of this study was to improve the efficiency of the operations involved in the
finished product shipping process, using operational waste reduction techniques. The processes of the
study consisted of the following parts: 1) Operation process study and information gathering using
process flow charts. 2) Operation process analysis using 5W1H technique. 3) Operational activities'
waste analysis - according to the value stream principle. 4) Operational efficiency improvement
implementation using ECRS principles. According to the study of shipping operation by using flow
process chart, there are 14 activities. 5W1H technique was used to analyses the operational process
and value stream principle has been used in the activities wastes analysis. The result found that there
are 6 value-added activities, 4 non-value added activities, and 4 necessary non-value added activities.
The ECRS principle has been used to improve the operational process. After the implementation, the
work efficiency of the operators was increasing. The comparisons of the indicators are as follows: The
prior 14 procedures are reduced by 4 procedures into 10 procedures (28.57 percent reduction), which
resulted in the work interval being reduced 982 second from 2,749 second to 1,767 second (35.52
percent reduction).
Keywords: Operational Efficiency Improvement; Flow Process Chart; 5W1H Analysis Techniques,
Operational activity analysis; Waste Reduction by ECRS Principle
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1. บทนา
ตลาดเครื่องดื่มในโลก แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
(1) กลุ่ มเครื่องดื่มไม่ มี แอลกอฮอล์ มีส่ วนแบ่ งตลาด
ประมาณ 65% ในเชิงปริม าณการบริโภคในแต่ ละปี
ประกอบด้วยเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ าดื่ม
บรรจุ ข วด น้ าอั ด ลม โซดา เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลั ง
เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ าผลไม้ ชา-กาแฟพร้อมดื่ม เป็ นต้น
และ (2) กลุ่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีส่ วนแบ่ งตลาด
ประมาณ 35% ในเชิงปริมาณการบริโภคในแต่ละปี อาทิ
เบี ย ร์ สุ ร า ไวน์ การคาดการณ์ ปี 2562-2564 การ
บริโภคเครื่องดื่มในประเทศ (สัดส่วน 90% ของปริมาณ
การผลิตทัง้ หมด) มีแนวโน้ มเติบโตเล็กน้อยตามภาวะ
เศรษฐกิจ [1]
ปั จจุ บ ั น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และจัด จ าหน่ าย
เครื่อ งดื่ม ส าเร็จรู ป เป็ นสิน ค้ าประเภทตลาดแข่ งขัน
สมบูรณ์ [2] ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีโอกาสในการตัดสินใจที่
จะเลื อ กบริ โ ภคมากขึ้ น ซึ่ ง การที่ ธุ ร กิ จ จะประสบ
ผลส าเร็จ ได้ จ ะต้ อ งไม่ ค านึ งเพี ย งแค่ ผ ลิต ผลตามที่
ต้ องการเท่ านั น้ ผู้ ประกอบการยังให้ความส าคัญ กับ
ระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ท่ี
ส่ ง ผลต่ อ มุ ม มองด้ านคุ ณ ค่ า ของผู้ บ ริโภค โดยการ
ดาเนินงานคลังสินค้าจะช่วยสนับสนุ นงานด้านการผลิต
การขนส่ง และการบริการลูกค้า นอกจากนี้การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังทีด่ จี ะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนทางาน ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ทางาน
ได้ เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ กั บ สถาน
ประกอบการ
การจัด การคลั ง สิ น ค้ า ถื อ เป็ นกิ จ กรรมหลัก ที่ มี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ งกิ จ กรรมหนึ่ งในกระบวนการ
ทางานด้านโลจิสติกส์ โดยการดาเนินงานคลังสินค้าจะ

ช่ วยสนั บสนุ นงานด้ านการผลิต การขนส่ ง และการ
บริการลูกค้า อีกทัง้ ยังเกีย่ วข้องกับสถานทีใ่ นการรองรับ
ในการจัดเก็บวัตถุ ดิบและสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการจัด การคลังสิน ค้าด้ วยการปรับ ปรุ งการ
ดาเนินงานของคลังสินค้าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้าน
การจัดการและเกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด [3]
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา เป็ นบริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มประเภทไม่ มีแอลกอฮอล์
ได้แ ก่ ผลิต ภั ณ ฑ์ ช าเขีย วส าเร็จ รู ป เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทั ้ง ภายในประเทศและ
ต่ างป ระเท ศ จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการท างานทุ กส่ วน เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคได้ ท ั น ท่ วงที และจาก
การศึกษากระบวนการทางานในแผนกคลังสินค้าและ
จัดส่งสินค้าพบว่ากระบวนการท างานในบางขัน้ ตอน
ของกระบวนการจ่ายสินค้ายังขาดประสิทธิภาพ เช่น
พนักงานมีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีก่ ่อให้เกิดความสูญเปล่า
การรอคอยในการส่งต่องาน และการดาเนินกิจกรรมที่
ไม่สร้างมูลค่าเพิม่ ฯลฯ ส่งผลให้พนักงานปฏิบตั ิงาน
ไม่เต็มกาลังความสามารถ รวมถึงการตอบสนองความ
ต้องการการจ่ ายสิน ค้ายังไม่ เป็ นไปตามก าหนด ซึ่ง
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น การด าเนิ น งาน เช่ น ค่ า
ล่วงเวลาของพนักงาน ค่าใช้จ่ายโรงงานด้านอื่นๆ เป็ น
ต้ น รวมถึ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
ตามมา ปั จจุ บ ัน กระบวนการจ่ า ยสิ น ค้ า ของสถาน
ประกอบการกรณีศกึ ษามีความต้องการการจ่ายสินค้า
ให้ กับ รถบรรทุ ก ที่เข้ามารับ สิน ค้า แต่ ละเดือ นเฉลี่ย
403.2 คันต่ อเดือน คิดเป็ นความต้องการเฉลี่ยวันละ
16.8 คัน ปั จจุบ ันสามารถจ่ ายสินค้าให้กับรถบรรทุ ก
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เฉลี่ย ประมาณ 2,749 วิน าที ต่ อ คัน (หรือ ประมาณ
45.81 นาที) ส่งผลให้เกิดการทางานล่วงเวลาประมาณ
1-2 ชัว่ โมงต่ อ วัน จากความต้ อ งการการจ่ ายสิน ค้ า
ทัง้ หมดในแต่ละเดือน
จากปั ญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญ
แก้ปัญหาในกระบวนจ่ายสินค้า ซึ่งปั จจุบนั แนวคิดใน
การเพิ่มประสิทธิภาพไม่ ใช่ แค่ เพียงมุ่ งเน้ นลดปั จจัย
นาเข้าหรือการลดต้นทุ นเท่ านั น้ แต่ เป็ นการวิเคราะห์
กระบวนการทางานทีส่ ่งผลให้เกิดความสูญเปล่าภายใน
คลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงมีแนวคิดที่
จะน าหลักการวิเคราะห์ ข นั ้ ตอนการท างานตามหลัก
5W1H ร่วมกับการวิเคราะห์กจิ กรรมการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่า รวมถึงการนาแนวคิดการลดความสูญ
เปล่าตามหลัก ECRS มาใช้เพื่อลดหรือกาจัดความสูญ
เปล่าทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการจัดการคลังสินค้าดังกล่าว
โดยผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาแนวทางของแก้ปัญหาดังนี้
อมรรัต น์ , ณั ฐพล และศิ ริพ งษ (2561) กล่ า วว่ า
การศึกษาและปรับ ปรุ งสายการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
กรณี ศึกษา จากการศึกษาปั ญ หาเบื้องต้ นพบว่ าการ
ผลิต ใช้ เวลานานและมีข ัน้ ตอนในการผลิต ที่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อน แล้วใช้แนวคิดกาจัดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการ การดาเนินการปรับปรุงเริม่ จากการศึกษา
กระบวนการผลิต โดยใช้ เครื่อ งมื อการศึก ษาวิธีก าร
ท างาน และการศึกษาเวลา ท าการจ าแนกความสู ญ
เปล่าทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทางานตามหลักการความ
สูญเปล่า 7 ประการ จากนัน้ ใช้แผนผังก้ างปลาในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปั ญหา เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานด้วยหลักการ ECRS
ซึ่ ง ผลที่ ได้ จ ากการปรับ ปรุ ง ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.27 [4]

ค ล อ เค ลี ย ว จ น ะ วิ ช า ก ร (2562) ก ล่ า ว ว่ า
การศึกษาเพื่อลดความสูญ เปล่าในกระบวนการผลิต
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบ บ เครื่ อ งมื อ จาก
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้เหมาะสมที่สุด โดยใช้ห ลัก การพื้น ฐานคือ
แผนภู มิ ก ระบวนการ ไห ล (flow process chart)
แผนภูมิ why-why chart และ เทคนิคการปรับปรุงงาน
(ECRS) มาใช้ในการศึกษา พบว่า สามารถลดปั ญหา
ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มปี ั ญ หา
มาจากขัน้ ตอนการทางานมากเกินไป วิธกี ารทางานที่
ซับซ้อน และความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุจากวธีการ
ทางานได้ ผลลัพธ์จากการปรับปรุงส่งผลให้รอบเวลา
ในการผลิตลดลงร้อยละ 13.04 [5]
พัช รีและดาธิช า (2555) กล่าวว่า ความสูญ เปล่า
เป็ นกิจกรรมที่เพิม่ ต้นทุน แต่ไม่เพิม่ คุณค่าของสินค้า
หรือบริการให้แก่ลูกค้า การค้นหาความสูญ เปล่ าใน
วิธีก ารท างานตามหลัก 5W1H เพื่ อ ค้ น หาสาเหตุ
รากเหง้าของปั ญ หาที่แท้จริง รวมถึงการน าเทคนิ ค
ECRS มาช่วยลดความสูญ เปล่าในกระบวนการผลิต
หรื อ การท างาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานหรื อ การ
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [6]
มั ณ ยาภรณ์ และวิ ภ าวรรณ (2556) กล่ า วว่ า
การศึกษาวิธกี ารประกอบสินค้า ประเภทก๊อกน้ า เพื่อ
หาแนวทางในการจัดสมดุลการผลิตใหม่ เพื่อให้การ
ผลิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเมื่ อ ท าการ
วิ เ ค ราะห์ ขั ้น ต อน ก ารท างาน ด้ ว ย 5W1H แ ละ
ดาเนินการปรับปรุงวิธกี ารทางานโดย ECRS พบว่า
สามารถลดขัน้ ตอนการท างานย่อยจาก 24 ขัน้ ตอน
เหลือ 16 ขัน้ ตอน และลดเวลาในการประกอบลงจาก
3.24 นาที เหลือ 2.44 นาที [7]
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ศรัณ ย์ และประจวบ (2563) กล่าวว่า การศึกษา
การท างานของกระบวนการด้ ว ยแผนภู มิ ก ารไหล
วิเคราะห์ คุ ณ ค่ าของกิจกรรม การตัง้ ค าถาม 5W1H
สามารถระบุ ปั ญหาที่ เ กิ ด ในกระบวนการผลิต ได้
รวมถึ ง การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ ECRS มาเป็ น
แนวทางสาหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการ
แก้ไขจุดถ่ายชิ้นงานและการปรับระยะห่ างเริม่ ต้นของ
ชิ้ น งานในการอบสี สามารถลดของเสี ย ประเภท
ตาแหน่งตัวอักษรเอียงบนชิน้ งานได้ 10,976 ชิน้ ต่อวัน
หรื อ คิ ด เป็ นจ านวนของเสี ย ที่ ล ดลง 100% ของ
แผนการผลิตรายวัน [8]
สุนันทา (2555) กล่าวว่าการปรับปรุงขัน้ ตอนการ
รับ และการเบิ ก จ่ า ยสิ น ค้ า รวมถึ ง การจั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ ของสิ น ค้ า ตามหลั ก ABC และการ
ออกแบบแผนผังการจัดเก็บตามหลักการจัดกลุ่มสินค้า
ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ บของ
คลังสินค้า และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
สิน ค้ า ด้ า นเวลาลดลงเฉลี่ย 33 นาที ต่ อ วัน รวมถึ ง
ความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลงจากร้อยละ
46.14 เป็ นร้อยละ 21.25 [9]
พิ ช ต์ ต า นั น ท์ (2559) ก ล่ า ว ว่ า ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ภายใต้
ข้อจากัดด้านพืน้ ที่ ด้วยการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ภายในคลังสิน ค้า รวมถึงการจัดการแบ่ งกลุ่ม สิน ค้า
แบบ Zoning ตามหลัก ABC Analysis สามารถลด
เวลาในขัน้ ตอนการรับ สิน ค้าเข้าคลังได้ร้อยละ 32.8
และลดเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าได้รอ้ ยละ 45.54 [10]
การศึ ก ษางานวิ จ ั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อเป็ น
แนวทางสาหรับปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน และการลด

เวลาการปฏิบตั ิงานในกระบวนการจ่ายสินค้า เพื่อให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ สถาน
ประกอบการดังกล่าวตามมา [11-13]
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2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 การศึ ก ษ าข้ อ มู ลกระบวนการท างานใน
กระบวนการจ่ายสิ นค้า (Outbound)
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก ระ บ ว น ก า ร ท า ง า น ใน
กระบวนการจ่ายสินค้า ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูล
ทัวไปที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการจ่ายสินค้า เช่น พืน้ ที่
คลัง สิน ค้ า แผนภู มิ ก ระบวนการท างาน แผนภู มิ
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) และอุปกรณ์
ที่ใช้ ในคลัง สิน ค้ า ในส่ ว นนี้ ผู้ ศึก ษาจะแสดงเฉพาะ
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้มากทีส่ ุด
2.1.1 พื้น ที่ ค ลัง สิน ค้า และขัน้ ตอนการรับ -จ่ า ยสิน
สินค้าภายในคลัง รูปที่ 1 แสดงพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสินค้า
และขั ้น ต อน การรั บ -จ่ า ยสิ น สิ น ค้ า ภ าย ใน ค ลั ง
หมายเลข 1 ถึง 5 เป็ นกระบวนการรับสินค้า เข้าคลัง
และการจัดการสินค้าภายในคลัง ส่วนหมายเลข 6 ถึง
13 เป็ นกระบวนการจ่ายสินค้าเพื่อเตรียมสินค้าและส่ง
มอบสินค้าไปยังลูกค้า
2.1.2 ขัน้ ตอนการปฏิ บ ัติ ง านของจ่ า ยสิน ค้ า การ
รวบรวมข้อ มู ล การท างานส าหรับ วิเคราะห์ ปั ญ หา
โดยจ าแนกกิจ กรรมต่ า งๆ ตามการปฏิบ ัติง านของ
พนั ก งานจ่ า ยสิ น ค้ า โดยมี ร ายละเอี ย ดขั น้ ตอน
การปฏิ บ ัติง านของการจ่ า ยสิน ค้า แบ่ ง ออกเป็ น 14
ขัน้ ตอนย่อยดังรูปที่ 2
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รูปที่ 1 พืน้ ทีค่ ลังสินค้าและขัน้ ตอนการรับ-จ่ายสินสินค้า
จากการศึก ษาขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิง านของการ
จ่ า ยสิน ค้ า ด้ ว ยแผนภู มิก ระบวนการไหลในรู ป ที่ 2
พบว่า ขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิก ารจ่า ยสิน ค้า (ก่อ นการ
ปรับปรุง ) มีทงั ้ หมด 14 กิจกรรม แบ่งออกเป็ นดังนี้
1) กิจกรรมการปฏิบตั ิงานมี 6 กิจกรรม 2) กิจกรรม
การเคลื่อนย้ายมี 3 กิจกรรม 3) กิจกรรมล่าช้า หรือ
(รอ) มี 3 กิจ กรรม และ 4) กิจ กรรมการตรวจสอบ
มี 2 กิจ กรรม ใช้เ วลาในการปฏิบ ตั ิง านจ่า ยสิน ค้า
แต่ละรอบเฉลี่ย 2,749 วิน าที หรือคิดเป็ น 45 นาที
49 วินาที

2.2 การวิ เคราะห์วิธีการทางานในปัจจุบนั
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั น้ ตอนการปฏิ บ ั ติ ง านของ
พ นั ก งาน ในปั จจุ บ ั น เพื่ อห าแนวท างการเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการท างาน เริ่ม จากการวิเคราะห์
แผนภู มิก ระบวนการไหลของขัน้ ตอนการวิเคราะห์
กิจกรรมการจ่ายสินค้าตามหลัก 5W1H ร่วมกับการ
วิเ คราะห์ก ิจ กรรมการปฏิบ ตั ิง านเพื่อ ลดความสูญ
เปล่าของกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เ กิดมูลค่า ตามแนวคิด
การลดความสูญเปล่าของกิจกรรมดังนี้ [5-8]
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รูปที่ 2 แผนผังกระบวนการไหลของขัน้ ตอนการจ่ายสินค้า (ก่อนการปรับปรุง)
การวิเคราะห์ก ิจ กรรมการจ่ายสิน ค้าตามหลัก
5W1H เพื่อ ให้ท ราบรายละเอีย ดของกิจ กรรมการ
จ่า ยสิน ค้า แต่ล ะกิจ กรรมว่า ใคร ท าอะไร ที ่ไ หน
เมื่อไหร่ อย่างไร ทาไมต้องทา และวิเคราะห์กจิ กรรมทีม่ ี

มูลค่าเพิม่ (Value Added Activities: VA) กิจกรรมทีไ่ ม่
มีมูลค่ าเพิ่ม (Non Value Added Activities: NVA) และ
กิจกรรมที่จ าเป็ นแต่ ไม่ มีมู ลค่ าเพิ่ ม (Necessary but
Non Value Added Activities: NNVA) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กจิ กรรมการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง)
ลาดับ

5W1H

1

What
Where
When
Who

2

3

การวิ เคราะห์
กิ จกรรม

กิ จกรรม

รับใบเบิกสินค้า
คลังสินค้า
เมื่อถึงรอบเวลาการจ่ายสินค้าทุกต้นชัวโมง
่
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อรับใบเบิกสินค้าตามรอบเวลาการเข้ารับสินค้าเพื่อนามาจัดเตรียม
Why
สินค้า
How รับใบเบิกสินค้าจากพนักงานควบคุมคลังสินค้า
What การจัดหาสินค้าให้ตรงตามใบเบิกสินค้า
Where คลังสินค้าลังสินค้า
When ทันทีหลังได้รบั เอกสารใบเบิกสินค้า
Who พนักงานจ่ายสินค้าและพนักงานขับรถยก
Why เพื่อจัดสินค้าให้ถูกต้องตามรายละเอียดทีร่ ะบุในใบเบิกสินค้า
How นาใบเบิกสินค้าไปเทียบหาสินค้าบริเวณทีพ่ กั สินค้า (Stage)
What บันทึกข้อมูลในใบตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่ง
Where คลังสินค้า
When ขณะทีพ่ นักงานขับรถยกจัดเตรียมสินค้าไว้ทล่ี านโหลดสินค้า
Who พนักงานจ่ายสินค้า
ระบุรายละเอียดลงในใบตรวจสภาพสินค้าสินค้าและรถขนส่ง
Why
ให้ตรงตามข้อมูลในใบเบิกสินค้า
บันทึกข้อมูลในใบตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่ง โดยอ้างอิงข้อมูล
How ตามใบเบิกสินค้า ดังนี้ วันที่ เลขทีใ่ บเบิกสินค้า ปลายทาง ทะเบียน
รถ ชื่อพนักงานขับรถ รายการสินค้า จานวนสินค้า
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กจิ กรรมการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) (ต่อ)
ลาดับ 5W1H

4

5

6

What
Where
When
Who
Why
How
What
Where
When
Who
Why
How
What
Where
When
Who
Why
How

7

What
Where
When
Who
Why
How

การวิ เคราะห์
กิ จกรรม

กิ จกรรม
รอเคลื่อนย้ายสินค้าไปทีล่ านโหลดสินค้า
ภายในบริเวณคลังสินค้าหรือบริเวณทีพ่ กั สินค้า (Stage)
เมื่อบันทึกข้อมูลในใบตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่งเรียบร้อย
พนักงานจ่ายสินค้า
การย้ายสินค้าจากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บไปยังลานโหลดขนย้ายโดยพนักงานขับรถยก
รอการเคลื่อนย้ายสินค้าไปทีล่ านโหลด
เดินไปทีล่ านโหลดสินค้า (รอบทีห่ นึ่ง)
จากจุดเตรียมสินค้าไปยังลานโหลดสินค้า
ระหว่างพนักงานขับรถยกจัดเตรียมสินค้าไปทีล่ านโหลดสินค้า
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อไปตรวจสภาพสินค้าและติดบาร์โค้ดพาเลท ยังลานโหลด
เดินไปยังลานโหลด
ตรวจสอบสินค้าและติดบาร์โค้ด
ลานโหลดสินค้า
หลังจากพนักงานขับรถยกจัดเตรียมสินค้าไว้ทล่ี านโหลดสินค้าครบถ้วน
พนักงานจ่ายสินค้า
ยืนยันการตรวจสภาพสินค้าให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของโรงงาน
และ การติดบาร์โค้ดพาเลทเพื่อเป็ นหลักฐานการขนสินค้า
ตรวจสอบสภาพสินค้าทุกพาเลท และนาบาร์โค้ดทีต่ ดิ อยู่กบั พาเลท
สินค้ามาติดลงบนใบตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่ง
เดินกลับเข้าไปในคลังสินค้า
จากลานโหลดเข้าไปในคลังสินค้า
เมื่อตรวจสภาพสินค้าและติดบาร์โค้ดทีล่ านโหลดเรียบร้อย
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อเข้าไปสแกนยืนยันการตรวจสินค้าทีจ่ ะทาการจ่ายให้กบั รถขนส่ง
เดิน

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 2.

NVA

NNVA

VA

NVA

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

77

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.08.002
บทความวิจัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กจิ กรรมการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) (ต่อ)
ลาดับ

8

9

10

5W1H

การวิ เคราะห์
กิ จกรรม

กิ จกรรม

What การสแกนบาร์โค้ด
Where ภายในคลังสินค้า
หลังตรวจสภาพสินค้าและติดบาร์โค้ดถูกต้องตามข้อกาหนดใน
When
เอกสารตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่ง
Who พนักงานจ่ายสินค้า
Why ยืนยันการเลือกพาเลทสินค้าทีจ่ ะทาการจ่ายให้กบั รถขนส่งถูกต้อง
ใช้อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด (Handheld) สแกนทีบ่ าร์โค้ดพาเลทสินค้า
How
รหัสการจัดวางสินค้า รหัสการขายสินค้า ให้ครบตามจานวน
What การติดต่อรถขนส่งสินค้า
Where ภายในบริเวณคลังสินค้า
หลังจากสแกนบาร์โค้ดพาเลทสินค้าครบเรียบร้อย และได้ตรวจสอบ
When ความถูกต้องในระบบว่ามีการเลือกพาเลทสินค้าตามใบเบิกสินค้า
อย่างครบถ้วน สถานะ ยืนยันการขนสินค้า”
Who พนักงานจ่ายสินค้า
Why เพื่อให้รถขนส่งสินค้าเข้ามารับสินค้าบริเวณลานโหลดสินค้า
พนักงานจ่ายสินค้าติดต่อรถขนส่งสินค้าโดยใช้วทิ ยุส่อื สาร แจ้ง
How
ทะเบียนรถและสถานทีก่ ารรับสินค้าให้ถูกต้อง
What รอรถขนส่งสินค้า
Where ภายในคลังสินค้า
When หลังจากติดต่อรถขนส่งเรียบร้อย
Who พนักงานจ่ายสินค้า
Why รอรถขนส่งสินค้าเข้ามายังพืน้ ทีร่ อโหลดสินค้า
How พักรอในพืน้ ทีค่ ลังสินค้าหรือบริเวณลานโหลด
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์กจิ กรรมการจ่ายสินค้า (ก่อนปรับปรุง) (ต่อ)
ลาดับ 5W1H

11

12

What
Where
When
Who
Why
How
What
Where
When
Who
Why

13

14

How
What
Where
When
Who
Why
How
What
Where
When
Who
Why
How

การวิ เคราะห์
กิ จกรรม

กิ จกรรม
เดินไปทีล่ านโหลดสินค้า (รอบทีส่ อง)
จากคลังไปยังลานโหลด
หลังจากติดต่อรถขนส่งและรถขนส่งเข้ามายังพืน้ ทีร่ อโหลดเรียบร้อย
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อไปตรวจสอบสภาพรถขนส่งและพนักงานขนส่ง
เดิน
ตรวจสอบสภาพรถและพนักงานขับรถ
บริเวณลานโหลดสินค้า
เมื่อรถเข้ามายังลานโหลด
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อตรวจสอบสภาพรถ และพนักงานขับรถ เพื่อป้ องกันความเสียหาย
ระหว่างขนส่ง
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของรถและพนักงานขับรถ
รอพนักงานขับรถยกโหลดสินค้าขึน้ รถขนส่ง
บริเวณลานโหลดสินค้า
หลังจากตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถเรียบร้อย
พนักงานจ่ายสินค้า
เพื่อรอบันทึกข้อมูลหลังจากการโหลดสินค้าขึน้ รถขนส่งเรียบร้อย
รอ ณ บริเวณลานโหลด ระหว่างรถยกสินค้ายกสินค้าขึน้ รถขนส่ง
ลงชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูลและเวลาในการโหลดสินค้า
บริเวณลานโหลดสินค้า
เมื่อโหลดสินค้าได้ครบถ้วน และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกพาเลท
พนักงานจ่ายสินค้าและพนักงานขับรถ
เพื่อให้การจ่ายสินค้าถูกต้องตามเงือ่ นไข
ลงชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูลและเวลาในการโหลดสินค้า จากนัน้ ส่งเอกสาร
ให้กบั พนักงานขับรถลงชื่อยืนยันการรับสินค้า
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
ตามหลัก 5W1H ประกอบกับการวิเคราะห์ความสูญ
เปล่าของกิจกรรม พบว่ากิจกรรมที่มมี ูลค่าเพิม่ (VA)
มี 6 กิจกรรม กิจกรรมที่ไม่ ม มี ูลค่าเพิม่ (NVA) มี 4
กิจ กรรม และกิจ กรรมที่ไ ม่ ม มี ูล ค่า เพิ ม่ แต่ม คี วาม
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ (NNVA) มี 4 กิจกรรม ตารางที่ 2
สรุ ป กิ จ กรรมความสู ญ เปล่ า ของการปฏิ บ ัติ ง านได้
ทัง้ หมด 7 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 4, 7, 8, 9, 10,
11 และ 13 ตามล าดั บ และปั ญหาที่ พ บจากการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปั ญหาที่พบจาก
กิจ กรรมการปฏิบ ตั ิง านได้ท ัง้ หมด 9 ปั ญ หา ทัง้ นี้
การวิเคราะห์และสรุป ดังกล่าวข้างต้น เพื่อค้นหาว่า
กิจกรรมใดก่อให้เกิดความสูญ เปล่าและสามารถลด
ความสูญ เปล่า ตามหลัก ECRS ได้โ ดยไม่ส ่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพของงานปั จจุบนั

มาใช้ห าแนวทางที ่เ หมาะสมในการแก้ป ั ญ ห า
กระบวนการจ่า ยสิน ค้า โดยการลดขัน้ ตอนการ
ทางานที่ไม่ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ รวมถึง สามารถลด
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยรวมในกระบวนการ
จ่ายสินค้าได้

2.3 ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
การออกแบบแนวทางการแก้ปั ญ หาก าหนด
เป้ าหมายหลัก คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
และทาการมอบหมายหน้าที่ค วามรับ ผิดชอบให้ก บั
พนัก งานผู ้ป ฏิบ ตั ิง านได้ป ฎิบ ตั ิต ามแผนที ่ว างไว้
โด ย น า แ น ว ค ดิ ก า รล ด ค ว าม สูญ เป ล่า ใน ก า ร
ดาเนิน งาน ตามหลัก ECRS มาใช้ใ นการกาหนด
แผนการปรับ ปรุง ด้ว ยการขจัด ส่ว นที ่ไ ม่จ าเป็ น
(Eliminate) การรวมกระบวนการทางานเข้าด้วยกัน
(Combine) ก ารจ ดั ล า ด บั ก ระบ ว น ก ารท า งา น
(Rearrange) การปรับ เปลี ่ย นขั น้ ตอนให้ง ่า ยขึ ้น
(Simplify) ดังแสดงในตารางที่ 3
การน าเครื่อ งมือ การวิเ คราะห์ก ระบวนการ
ปฏิบ ตั ิง านกระบวนการไหล การวิเ คราะห์ปั ญ หา
5W1H และเทคนิค การปรับ ปรุง การทางาน ECRS

3.2 เปรียบเทียบการดาเนิ นงานก่อนและหลังการ
ปรับปรุง
จากการสุ่มตัวอย่าง จานวนทัง้ หมด 30 ตัวอย่าง
เท่ากันกับการสุ่มตัวอย่างก่อนปรับปรุง พบว่าการนา
แนวคิด การลดความสู ญ เปล่ ามาใช้ในการปรับ ปรุ ง
กระบวนการท างาน ส่ งผลให้ข นั ้ ตอนในการท างาน
ของพนั ก งานลดลง จากก่ อ นปรับ ปรุ ง 14 ขัน้ ตอน
ลดลงเหลือ 10 ขัน้ ตอน และใช้เวลาปฏิบ ัติงานรวม
ทัง้ หมด 2,749 วิน าที ลดลงเหลือ 1,767 วิน าที ดัง
แสดงในตารางที่ 4
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3. ผลการดาเนิ นงาน
3.1 ผลการดาเนิ นงานหลังการปรับปรุง
หลังจากการศึก ษาปั ญ หาของกระบวนการจ่ า ย
สิ น ค้ า แล้ ว น าหลั ก การการลดความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการท างาน ECRS มาประยุ ก ต์ ใช้ รวมถึ ง
ปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนในการปฏิ บ ั ติ ง าน สามารถปรับ
แผนผังกระบวนการไหลของการท างาน และสร้า ง
วิธีก ารปฏิบ ัติงานใหม่ ได้ด ังรูป ที่ 3 ส่งผลให้ข นั ้ ตอน
การดาเนินงานการจ่ายสินค้าลดลงเหลือ 10 ขัน้ ตอน

3.3 ผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั
จากการปรับ ปรุงกระบวนการท างานสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานได้สรุปผล
การเปรีย บเทีย บก่ อ นและหลัง ปรับ ปรุ งดัง แสดงใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์กจิ กรรมความสูญเปล่าของการทางานปั จจุบนั และปั ญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน
ลาดับที่
1
2
3

กิ จกรรมลาดับที่/ชื่อกิ จกรรม/
(ผลการวิ เคราะห์กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 4 / รอเคลื่อนย้ายสินค้า
ไปทีล่ านโหลดสินค้า /(NVA)
กิ จ ก รรม ที่ 7 / เดิ น ก ลั บ ไป ยั ง
คลังสินค้า / (NVA)
กิจกรรมที่ 8 / การสแกนบาร์โค้ด
เพื่อจ่ายสินค้า / (VA)

4

กิจกรรมที่ 9 / การติดต่อรถขนส่ง
สินค้า / (NNVA)

5

กิจกรรมที่ 10 / รอรถขนส่งสินค้า
/ (NVA)
กิจกรรมที่ 11 / เดินไปทีล่ านโหลด
สินค้า (รอบทีส่ อง) / (NVA)
กิจ กรรมที่ 13 / รอการยกสิน ค้ า
ขึน้ รถ / (NNVA)

6
7

ปัญหาที่พบ
1. เกิดการรอคอยของพนักงานจ่ายสินค้าในขณะที่พนักงานขับรถ
ยกขนย้ายสินค้าจากจุดพักไปยังลานโหลด
2. เกิ ด ความสู ญ เปล่ า ระหว่ า งการเดิน เนื่ อ งจาก วิธี ก ารท างาน
ปั จจุบนั พนักงานต้องกลับเข้ามาสแกนบาร์โค้ดภายในคลังสินค้า
3. การสแกนบาร์โค้ดปั จจุบนั มีขนั ้ ตอนการทางานย่อยทีซ่ ้าซ้อน
ทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอน ต่อการจ่ายสินค้า 1 พาเลทดังนี้
1) สแกนเลขทีพ่ าเลทสินค้า
2) สแกนบาร์โค้ดข้อมูลการจัดวางสินค้า
3) สแกนบาร์โค้ดการขายสินค้า
ตัวอย่างเช่น สินค้ามีจานวน 24 พาเลทต้องสแกนบาร์โค้ดทัง้ หมด
24 พาเลท X 3 ครัง้ รวมทัง้ หมด 72 ครัง้
4. การติดต่ อ เรียกรถขนส่งสิน ค้าไม่ม ีการจัดลาดับ การปฏิบัติงาน
ก่อนหลังให้เหมาะสม ส่งผลให้เกิดเวลาที่สูญ เปล่าขณะรอรถขนส่ง
สินค้า
5. พนักงานจ่ายสินค้า ไม่มกี ารติดต่อรถขนส่งสินค้าตามลาดับการ
รับ สิน ค้า ที่เจ้า หน้ า ที่จ ัด ท าเอกสารการขายสิน ค้า (Billing) ได้ส่ ง
ข้อมูลพนักงานขับรถมาทางอีเมลล์
6. เกิดการรอคอยของพนักงานจ่ายสินค้าในขณะที่รอรถขนส่งเข้า
มายังพืน้ ทีโ่ หลดสินค้า
7. เกิดความสูญ เปล่าระหว่างการเดินเนื่อ งจากต้อ งกลับไปยังลาน
โหลดสินค้า
8. เกิดปั ญหาการรอคอยโหลดสินค้าในลาดับถัดไปการขนย้ายสินค้า
จากจุดพักสินค้าไปยังลานโหลด พนักงานขับรถยกไม่มกี ารจัดเรียง
พาเลทสินค้าบริเวณลานโหลดสินค้าตามลาดับรถขนส่งที่เข้ามารอ
รับสินค้า (ส่งผลให้เกิดการรอโหลดสินค้าในลาดับถัดไป)
9. วิธกี ารจัดวางพาเลทสินค้าในพื้นทีร่ อโหลดสินค้า ส่งผลให้ใช้พ้นื ที่
จั ด เตรี ย มพาเลทสิ น ค้ า ในกระบวนการจ่ า ยสิ น ค้ า ได้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3 การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการลดความสูญเปล่า
ปัญหา

แนวคิ ดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางาน

1. เกิดการรอคอยของพนักงานจ่ายสินค้าใน
ขณะทีพ่ นักงานขับรถยกขนย้ายสินค้าจากจุดพัก
ไปยังลานโหลด

การจั ด ล าดั บ กระบ วนการท างาน (Rearrange) โดย
กาหนดให้พนักงานเริม่ ขัน้ ตอนการติดต่อรถขนส่งเพื่อเข้า
มายัง จุ ด โหลดสิน ค้า หลัง จากท าขัน้ ตอนที่ 3 คือ บัน ทึก
ข้อมูลในใบตรวจสภาพสินค้าและรถขนส่งเสร็จเรียบร้อย
การขจัดส่ วนที่ไม่ จ าเป็ น (Eliminate) โดยการย้ายจุ ดสแกน
บาร์โค้ดจากตาแหน่ งเดิมมาไว้บริเวณลานโหลด เพื่อไม่ให้เกิด
ความสูญเปล่าระหว่างการเดินไปกลับเข้าออกของพนักงาน
การขจัดส่วนที่ไม่จาเป็ น (Eliminate) โดยการลดการสแกน
สินค้าให้เหลือเพียงครัง้ เดียวหลังจากตรวจสอบสินค้าและ
ติดบาร์โค้ดแล้ว
การจั ด ล าดั บ กระบ วนการท างาน (Rearrange) โดย
กาหนดให้พนักงานตรวจสอบสินค้า ติดต่อรถขนส่งสินค้า
ต่อจากขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลในใบตรวจสอบสภาพสินค้า
และรถขนส่ง เพื่อ ให้ในขณะที่พ นั ก งานรอรถขนส่ งสิน ค้า
สามารถตรวจสอบสภาพสินค้า และสแกนบาร์โค้ดบริเวณ
ลานโหลดสินค้าได้
การจัดลาดับกระบวนการทางาน (Rearrange) กาหนดให้
การติดต่อรถขนส่งสินค้าตามลาดับการรับสินค้าทีเ่ จ้าหน้าที่
จัดทาเอกสารการขายสินค้า (Billing)
การจัดล าดับ กระบวนการท างาน (Rearrange) ก าหนดให้
พนั กงานติดต่ อเรียกรถขนส่ งหลังจากจัดเตรียมสินค้าเสร็จ
ทันที
การขจัดส่ วนที่ไม่ จ าเป็ น (Eliminate) โดยการย้ายจุ ดสแกน
บาร์โค้ดจากตาแหน่ งเดิมมาไว้บริเวณลานโหลด เพื่อไม่ให้เกิด
ความสูญเปล่าระหว่างการเดินไปกลับเข้าออกของพนักงาน

2. เกิดความสูญ เปล่าระหว่างการเดิน เนื่ องจาก
ต้องกลับไปในคลังสินค้า
3. วิธกี ารสแกนบาร์โค้ดมีขนั ้ ตอนการทางานย่อย
ทีซ่ ้าซ้อน ทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอน ต่อการจ่ายสินค้า 1
พาเลท
4. การติ ด ต่ อเรี ย กรถ ขนส่ ง สิ น ค้ า ไม่ มี ก าร
จัดลาดับการปฏิบตั งิ านก่อนหลังให้เหมาะสม ทา
ให้เกิดเวลาทีส่ ญ
ู เปล่า ขณะรอรถขนส่งสินค้า

5. พนั ก งานตรวจสอบสิ น ค้ า ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อรถ
ขนส่ งสินค้ าตามล าดับการรับสินค้ าที่เจ้าหน้ าที่
จัดทาเอกสารการขายสินค้า (Billing)
6. เกิ ด การรอคอยของพนั ก งานจ่ า ยสิ น ค้ า ใน
ขณะทีร่ อรถขนส่งเข้ามายังพืน้ ทีโ่ หลดสินค้า
7. เกิดความสูญ เปล่าระหว่างการเดิน เนื่ องจาก
ต้องกลับไปยังลานโหลดสินค้า
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ตารางที่ 3 การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการลดความสูญเปล่า (ต่อ)
ปัญหา

แนวคิ ดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางาน

8. เกิดปั ญหาการรอคอยการโหลดสินค้าในลาดับ
ถัด ไป การขนย้ายสิน ค้าจากจุด พักสิน ค้าไปยัง
ลานโหลด พนักงานขับรถยกไม่มกี ารจัดเรียงพา
เลทสินค้าบริเวณลานโหลดสิน ค้าตามลาดับ รถ
ขนส่งที่เข้ามารอรับ สิน ค้า (ส่ งผลให้เกิด การรอ
โหลดสินค้าในลาดับถัดไป)

การปรับ เปลี่ยนวิธีการให้ง่ายขึ้น (Simplify) โดยกาหนด
วิธกี ารจัดเรียงสินค้าตามลาดับการขนส่งเพื่อให้การใช้พน้ื ที่
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยมอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ
พนั ก งานขับ รถยกให้ ต รวจสอบล าดับ รถขนส่ ง สิน ค้า ที่
บัน ทึ ก ไว้ ใ นเอกสารทุ ก ครัง้ และจัด เรีย งสิน ค้ า ให้ ต รง
ตามลาดับที่ระบุในเอกสาร เพื่อให้เกิดความสม่าเสมอใน
กระบวนการจ่ายสินค้า และลดเวลาในการรอคอยรถขนส่ง
สินค้า
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารให้งา่ ยขึน้ (Simplify) โดยมอบหมาย
หน้าที่ให้กบั พนักงานขับรถยกปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
วางพาเลทสิน ค้า โดยเพิ่ม การจัด วางพาเลทสิน ค้า จาก
กว้าง 2 แถว ยาว 6 แถว เป็ น กว้าง 3 แถว ยาว 4 แถว
เพื่อใช้พน้ื ทีก่ ารจัดวางพาเลทสินค้าได้เพิม่ ขึน้ จากเดิม และ
เพิม่ ความสามารถในการจ่ายสินค้า

9. วิธกี ารจัดวางพาเลทสินค้าในพืน้ ทีร่ อโหลด
สินค้า ส่งผลให้ใช้พน้ื ทีจ่ ดั เตรียมพาเลทสินค้าใน
กระบวนการจ่ายสินค้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4 สรุปผลการเปรียบเทียบขัน้ ตอนและเวลาของการปฏิบตั งิ านก่อนและหลังปรับปรุง
ก่อน
ปรับปรุง

หลัง
ปรับปรุง

ผลต่าง

ร้อยละ

1. ขัน้ ตอนในการทางาน (ขัน้ ตอน)

14

10

ลดลง 4

28.57

2. ระยะเวลาในการทางาน (วินาที)

2,749

1,767

ลดลง 982

35.52

1-2

ไม่มี

ลดลง 1-2

100

ตัวชี้วดั

3. ลดการทางานล่วงเวลาประมาณ (ชัวโมง)
่
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รูปที่ 3 แผนผังกระบวนการไหลของขัน้ ตอนการจ่ายสินค้า (หลังการปรับปรุง)
4. สรุปผลการดาเนิ นงาน
การดาเนินการศึกษานี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของพนักงานในกระบวนการจ่ายสินค้า โดยเริม่
ศึกษากระบวนการดาเนินงานของพนักงาน แสดงด้วย
แผนภู มิ ก ระบวนการไหล (Flow Process Chart)
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิงานตาม

หลัก การ 5W1H ร่ ว มกับ การวิเคราะห์ กิจ กรรมการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ VA ไม่มมี ลู ค่าเพิม่ NVA และ
ไม่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม แต่ มี ค วามจ าเป็ น NNVA และสรุ ป
ปั ญหาหลักเพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการทางานด้วย
หลักการลดความสูญเปล่า (ECRS)
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จากกรณีศกึ ษาสามารถสรุปผลตามตัวชีว้ ดั ทีส่ ่งผล
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการจ่ายสินค้าดังนี้
1. สามารถลดขัน้ ตอนการทางานในกระบวนการ
จ่ ายเครื่อ งดื่ม ส าเร็จ รูป ได้ จากการปรับ ปรุง วิธีก าร
ท างาน โดยขัน้ ตอนการท างานก่ อ นปรับ ปรุ ง 14
ขัน้ ตอน และเมื่อ สร้า งมาตรฐานการท างานให้ กับ
พนั ก งานใหม่ การท างานหลัง ปรับ ปรุ ง เหลื อ 10
ขัน้ ตอน ลดลง 4 ขัน้ ตอน คิดเป็ นร้อยละ 28.57
2. สามารถลดเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน จากการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิงานตามหลัก ECRS ส่งผลให้
ระยะเวลาในการปฏิ บ ั ติ ง านรวมลดลง จากก่ อ น
ปรับปรุง 2,749 วินาที และหลังปรับปรุงเหลือ 1,767
วิน าที เวลาการปฏิบ ัติงานลดลง 982 วิน าที (ลดลง
16.36 นาที) หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 35.72
3. สามารถลดเวลาการทางานล่วงเวลาลงได้จาก
ประมาณ 1-2 ชัวโมงต่
่
อวันสามารถลดเวลาการทางาน
ล่วงเวลาได้ทงั ้ หมด
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Modern Management Science, 2014, 7(2),
65-78. (in Thai)
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