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บทคัดยอ 
 
 บริษัท ศิวพล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน บริษัทประสบปญหา
กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหมีของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก เน่ืองจาก
ลักษณะของธุรกิจเปนการรับผลิตแผนลอกลายภายใตลิขสิทธิ์ของลูกคา ดังนั้นสีของผลิตภัณฑ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบไมได การผสมสีหลายครั้งตอหน่ึง 
ผลิตภัณฑจะทําใหสีของผลิตภัณฑแตกตางกัน จึงสงผลใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการ
เผื่อของเสียในอัตราสูงเพ่ือปองกันการผลิตไมครบตามคําสั่งซ้ืออันเนื่องจากมีของเสียจากการ
ผลิต กรณีที่บริษัทตองผลิตเพ่ิมเน่ืองจากผลิตภัณฑที่ผลิตไดยังไมครบตามคําสั่งซื้อ จะทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องสีของผลิตภัณฑซ่ึงอาจแตกตางกันในการผลิตแตละครั้ง ผลิตภัณฑที่ผลิต
ไดก็จะเปนของเสียทั้งหมด ทําใหบริษัทไดรับความเสียหายมากกวาการเผื่อของเสียในอัตราสูง 
จึงเปนเหตุใหตนทุนการผลิตของบริษัทสูงทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาได  
 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนการผลิตที่อาจมีผลทําใหเกิดของ
เสียในกระบวนการผลิตและศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดของเสียรวมทั้งหาแนวทางในการ
ควบคมุอัตราการเกิดของเสีย 

จากการศึกษาขอมูลคําสั่งผลิตเปรียบเทียบกับคําสั่งซ้ือของลูกคาพบวากระบวนการ
ผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหเกิดของเสียจํานวนมากและบริษัทตองกําหนดอัตราการเผื่อของเสีย
ในอัตราสูง ดังน้ันสามารถแกไขโดยใชแนวทางกลยุทธระดับหนาที่ ในสวนของกลยุทธดานการ
ปฏิบัติการดานการผลิตโดยจัดทําผังกระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผังกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงสงผลใหบริษัทสามารถลดอัตราการเผื่อของเสียลงได 
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บทคัดยอ 

 
 บริษัท ศิวพล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน บริษัทประสบปญหา
กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหมีของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก เน่ืองจาก
ลักษณะของธุรกิจเปนการรับผลิตแผนลอกลายภายใตลิขสิทธิ์ของลูกคา ดังนั้นสีของผลิตภัณฑ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบไมได การผสมสีหลายครั้งตอหน่ึง 
ผลิตภัณฑจะทําใหสีของผลิตภัณฑแตกตางกัน จึงสงผลใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการ
เผื่อของเสียในอัตราสูงเพ่ือปองกันการผลิตไมครบตามคําสั่งซ้ืออันเนื่องจากมีของเสียจากการ
ผลิต กรณีที่บริษัทตองผลิตเพ่ิมเน่ืองจากผลิตภัณฑที่ผลิตไดยังไมครบตามคําสั่งซื้อ จะทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องสีของผลิตภัณฑซ่ึงอาจแตกตางกันในการผลิตแตละครั้ง ผลิตภัณฑที่ผลิต
ไดก็จะเปนของเสียทั้งหมด ทําใหบริษัทไดรับความเสียหายมากกวาการเผื่อของเสียในอัตราสูง 
จึงเปนเหตุใหตนทุนการผลิตของบริษัทสูงทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาได  
 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนการผลิตที่อาจมีผลทําใหเกิดของ
เสียในกระบวนการผลิตและศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดของเสียรวมทั้งหาแนวทางในการ
ควบคมุอัตราการเกิดของเสีย 

จากการศึกษาขอมูลคําสั่งผลิตเปรียบเทียบกับคําสั่งซ้ือของลูกคาพบวากระบวนการ
ผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหเกิดของเสียจํานวนมากและบริษัทตองกําหนดอัตราการเผื่อของเสีย
ในอัตราสูง ดังน้ันสามารถแกไขโดยใชแนวทางกลยุทธระดับหนาที่ ในสวนของกลยุทธดานการ
ปฏิบัติการดานการผลิตโดยจัดทําผังกระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผัง
กระบวนการผลิต ซ่ึงสงผลใหบริษัทสามารถลดอัตราการเผื่อของเสียลงได 
 
คําสําคัญ: กระบวนการผลติ, ประสิทธิภาพการผลิต, อัตราการเผื่อของเสีย, ของเสีย 
 
 
 



 
1. บทนํา 
 บริษัท ศิวพล จํากัด (Sivapol Company Litmited)  ตั้งอยูเลขที่ 30   ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร     จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  13  
มีนาคม  พ.ศ. 2535 บริหารงานโดย นายศิวพล  แกวกาญจน   ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท  
ชําระเต็มมูลคา  พื้นที่  160 ตารางเมตร  มีพนักงานจํานวน  30 คน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2549) บริษัทประกอบธุรกิจคือ ผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอนโดยผลิตตามคําสั่งของลูกคา 
ผลิตภัณฑของบริษัทคือ  งานพิมพรูปลอกกระดาษสําหรับรีดลงเสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน ชนิดรีด
รอน   กลุมลูกคาหลักของบริษัทคือ ผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป    เชน บริษัท ไทยวาโก จํากัด  
บริษัท ไทยมาชิโอ จํากัด   บริษัท จินตนาอินเตอรเทรด จํากัด   บริษัท ซาบีนาฟารอีสท จํากัด  
บริษัท ไดนา อิมเพรส จํากัด   บริษัท บอด้ีแฟชั่น จํากัด(ไทรอัมพ)   บริษัท พัทยา 
อุตสาหกรรม จํากัด(กุลสตรี) ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของกับ  อุตสาหกรรมการเมนท   
เสื้อผาสําเร็จรูป งานโฆษณา ของที่ระลึก 

การประกอบธุรกิจของบริษัทเปนกิจการทางดานการผลิต โดยมีกระบวนการผลิตเริ่ม
ตั้งแต การออกแบบ การเตรียมฟลม การจัดทําบลอก การผสมสี การพิมพ การตัด การ
ตรวจสอบคุณภาพ การรีด และการบรรจุ  

ปญหาของบริษัทคือ กระบวนการผลิตไม มีประสิทธิภาพทําให มีของเสียจาก
กระบวนการผลิตจํานวนมาก อันเปนเหตุใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการเผื่อของเสียใน
การผลิตคอนขางสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ไมสามารถกําหนดราคาขายใหต่ําเพื่อแขงขัน
ดานราคากับคูแขงได แตถาบริษัทมีการปรับราคาเพิ่มก็จะทําใหบริษัทตองเสียลูกคา เปนเหตุให
เสียโอกาสในการรับคําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคาเดิมหรือสูญเสียโอกาสในการรับลูกคารายใหมเพ่ิม
มากขึ้น 
 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ไดนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห
ปญหาและหาสาเหตุของปญหาพรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไขและกลยุทธในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยใชทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7 QC Tools)  คือเครื่องมือที่ใชในการ
แกปญหาทางดานคุณภาพในกระบวนการทํางาน และชวยในการคนหาปญหาและสาเหตุที่
แทจริงของปญหาและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. ทฤษฎีความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes ลดตนทุนสไตล TOYOTA)  คือทฤษฎี
ที่ใชในการวิเคราะหความสูญเสียที่แฝงอยุในกระบวนการทํางาน ซ่ึงเปนเหตุใหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการผลิตต่ําทําใหกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ 
  



3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งน้ีไดใชวิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) โดยการสังเกตกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนการผลิต โดยการสัมภาษณ
ผูบริหารเกี่ยวกับนโนบายในการควบคุมการผลิตและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต 
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษากระบวนการผลิต (Details  
Process Flow Chart) ศึกษาวิธีการควบคุมในแตละกระบวนการผลิต ศึกษาใบสั่งผลิต ใบ
รายงานของเสีย ใบนําสงผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จ รวมทั้งขอมูลจากเอกสารตาง ๆ มีวิเคราะหโดย
ใชทฤษฏีที่เกี่ยวของเพ่ือหาสาเหตุที่ทําใหกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งหา
แนวทางแกไข 
 

4. ผลการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบโดยใช
ทฤษฏี 7 QC Tools และ 7 Wastes 

การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

จากการสัมภาษณผูบริหารพบวาบริษัทมีนโยบายในการผลิตโดยกําหนดอัตราการเผื่อ
ของเสียประมาณ 20-25% ของการผลิตในแตละคําสั่งซ้ือ ในดานของลูกคา ลูกคามีการ
เปลี่ยนแปลงความตองการอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการลาชาในการอนุมัติลายพิมพ จึงทําใหฝาย
ผลิตไมสามารถวางแผนการผลิตไดอยางเต็มที่ 
 จากการสัมภาษณพนักงานในสายการปฏิบัติงานพบวา พนักงานขาดความละเอียด
รอบคอบในการทํางานในกระบวนการผลิต เชน พนักงานไมใสใจในการทํางานขณะเครื่องจักร
ทํางานอยู ทําใหผลิตภัณฑไมไดคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบวามีการแทรกคําสั่งผลิตเขามาอยาง
เรงดวน ทําใหไมสามารถวางแผนการผลิตไดเปนระบบ รวมทั้งไมมีการนําขอมูลที่ไดทําการ
บันทึกไว มาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ทางบริษัทไมมีผังกระบวนการผลิต (Process Flow 
Chart) แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ทําใหพนักงานที่เขามาใหม หรือเม่ือมีการสับเปลี่ยนหนาที่
ปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานตามพนักงานคนเดิมที่มีอยูแลว ทําใหขาดการทํางานอยางเปนระบบ
และถูกตอง  

จากการวิเคราะหขอมูลใบสั่งผลิต ใบรายงานของเสีย ใบนําสงผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จแลว
ในแตละเดือน สรุปไดดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 : ตารางสรุปเปอรเซ็นตงานเผือ่ งานเสียและงานเหลือ กอนการศึกษา 



เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 
 

พ.ศ. 2549
เดือน ตามP/O ส่ังผลิต งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ

มกราคม 10,805 13,542 2,737 25.33       11,321 2,221 20.56      516 3.81          
กุมภาพันธ 10,755 13,269 2,514 23.38       11,572 1,697 15.78      817 7.60          
มีนาคม 17,669 22,402 4,733 26.79       20,193 2,209 12.50      2,524 14.28        
เมษายน 127,606 161,619 34,013 26.65       140,334 21,285 16.68      12,728 7.88          
พฤษภาคม 11,012 13,980 2,968 26.95       12,610 1,370 12.44      1,598 14.51        
มิถุนายน 17,550 22,580 5,030 28.66       20,514 2,066 11.77      2,964 13.13        
กรกฎาคม 21,532 27,265 5,733 26.63       25,217 2,048 9.51        3,685 17.11        
สิงหาคม 14,308 17,859 3,551 24.82       16,613 1,246 8.71        2,305 16.11        
กันยายน 8,867 10,975 2,108 23.77       10,417 670 7.56        1,550 17.48        
มกราคม-กันยายน 240,104 303,491 63,387 26.40        268,791 34,812 11.47       28,687 9.45            

จํานวนแผน

 
 
 
จากการศึกษาและใหคําแนะนําโดยดําเนินการปรับปรุงกระบวนผลิตโดยจัดทําผัง

กระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิต ทั้งน้ีภายหลังจากบริษัทได
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเริ่มนํามาใชในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ตามตารางรายงานการผลิตของแตละเดือน  พบวาเปอรเซ็นตของงานระหวางกอนการศึกษา
และภายหลังการศึกษา มีงานเผื่อลดลง 29.80% จากเดิม กอนการศึกษามีเทากับ 26.40% 
ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 18.70% สวนงานเสียลดลง 38% จากเดิมกอนการศึกษา มี
เทากับ 11.47% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 7.11% และงานเหลือลดลง 8.78% จากเดิม
กอนการศึกษา มีเทากับ  9.45% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ  8.62% ดังตารางที่ 1   และ
ตารางที่ 2  

 
 

ตารางที่  2 : สรุปยอดจํานวนการผลติ งานเผื่อ งานดี  งานเสีย และงานเหลือ ภายหลัง
การศึกษาเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 

ตามP/O สั่งผลิต งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
ตุลาคม 13,829 16,725 2,896 20.94       15,608 1,117 8.08        1,779 12.86        
พฤศจิกายน 11,718 13,763 2,045 17.45       12,792 971 8.29        1,074 9.17          
ธันวาคม 12,272 14,390 2,118 17.26       13,288 1,102 8.98        1,016 8.28          
ตุลาคม-ธันวาคม 37,819 44,878 7,059 18.67         41,688 3,190 7.11          3,869 8.62            

จํานวนแผน
เดือน

 
 
 
5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 



บริษัท ศิวพล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน บริษัทประสบปญหา
กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหมีของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก เน่ืองจาก
ลักษณะของธุรกิจเปนการรับผลิตแผนลอกลายภายใตลิขสิทธิ์ของลูกคา ดังนั้นสีของผลิตภัณฑ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบไมได การผสมสีหลายครั้งตอหน่ึง 
ผลิตภัณฑจะทําใหสีของผลิตภัณฑแตกตางกัน จึงสงผลใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการ
เผื่อของเสียในอัตราสูงเพ่ือปองกันการผลิตไมครบตามคําสั่งซ้ืออันเนื่องจากมีของเสียจากการ
ผลิต กรณีที่บริษัทตองผลิตเพ่ิมเน่ืองจากผลิตภัณฑที่ผลิตไดยังไมครบตามคําสั่งซื้อ จะทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องสีของผลิตภัณฑซ่ึงอาจแตกตางกันในการผลิตแตละครั้ง ผลิตภัณฑที่ผลิต
ไดก็จะเปนของเสียทั้งหมด จากการศึกษาและใหคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
จัดทําผังกระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิตโดยนําขอมูลรายงาน
การผลิตเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 (ตามตารางที่ 1) มาวิเคราะหพบวามีอัตราการ
เผื่อของเสีย 26.40% แตภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตแลวทําใหกระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น     โดยอัตราการเผื่อของเสียลดลงคงเหลือประมาณ 18 % (ตาม
ตารางที่ 2) มีผลที่ตามคือทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในการผลิตได กลาวคือ สามารถลดคา
ไฟฟา คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาแรงงาน และคาวัตถุดิบ อีกทั้งมีระบบการจัดการกระบวนการ
ผลิตที่ดีและสามารถควบคุมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันกับคูแขงได สงผล
ใหบริษัทมีรายไดมากขึ้นและเติบโตอยางตอเน่ือง 
 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของ บริษัท ศิวพล จํากัด พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทมาจากหลายสาเหตุไดแก 
 ปญหาดานขอมูล บริษัทมีการบันทึกขอมูลแตไมไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและ
ประมวลผลเพื่อนํามาใชการบริหารจัดการองคกร 

ปญหาดานกระบวนการผลิต บริษัทไมไดจัดทําผังกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน 
ดังน้ันในการปฏิบัติงานพนักงานจะทําตามพนักงานคนเกาตอกันมาเรื่อย ๆ  โดยไมมีคูมือ
การศึกษารายละเอียดของงานที่ตนเองรับผิดชอบอยูและบริษัทไมมีรายละเอียดของหนาที่งาน
(Job Description) ที่พนักงานตองรับผิดชอบทําใหพนักงานขาดความเขาใจงานของตนเองอยาง
ลึกซึ้ง การถายทอดงานของพนักงานถายทอดโดยการบอกตอกัน ไมมีลายลักษณอักษร ทําใหผู
ถูกสอนไมเขาใจอยางแทจริงจึงทําใหเกิดของเสียมาก 
 

ขอเสนอแนะการศึกษา 

1. ควรทําการศึกษารายละเอียดของจุดควบคุมในแตละกระบวนการผลิตและกําหนด
เปอรเซ็นตของเสียที่ยอมใหเกิดไดในแตละขั้นตอนการผลิต 

2. ควรทําการศึกษาเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
องคกร (Optional) และลักษณะธุรกิจขององคกร 

บริษัท ศิวพล จํากัด (Sivapol Company Litmited)  ตั้งอยูเลขที่ 30  ถนนพัฒนาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  13  
มีนาคม  พ.ศ. 2535 บริหารงานโดย นายศิวพล แกวกาญจน   ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท  
ชําระเต็มมูลคา  พ้ืนที่  160 ตารางเมตร  มีพนักงานจํานวน  30 คน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2549) บริษัทประกอบธุรกิจคือ ผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน  โดยผลิตตามคําสั่งของ
ลูกคา ทั้งน้ีผลิตภัณฑของบริษัทมีดังน้ี 

ผลิตภัณฑหลัก คือ งานพิมพรูปลอกกระดาษสําหรับรีดลงเสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน ชนิด  
ลอกรอน 

ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  เชน ธงราว แผนโปสเตอร ถุงผา กระเปาผา 
 

 

                                    
 
 

                               
 
          รูปที่ 1 ผลิตภัณฑแผนลอกลายชนดิรีดรอน 
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รูปที่ 2 การใชงานของแผนลอกลายชนิดรีดรอน 
 
กลุมลูกคาหลักของบริษัทคือ ผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ไดแก 

1. บริษัท ไทยวาโก จํากัด จํากัด 
2. บริษัท ไทยมาชิโอ จํากัด  
3. บริษัท จินตนาอินเตอรเทรด จํากัด  
4. บริษัท ซาบีนาฟารอีสท จํากัด  
5. บรษิัท ไดนา อิมเพรส จํากัด  
6. บริษัท บอด้ีแฟชั่น จํากัด(ไทรอัมพ)   
7. บริษัท พัทยา อุตสาหกรรม จํากัด(กุลสตรี) 
 

 ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังน้ี อุตสาหกรรมการเมนท   
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป งานโฆษณา ของที่ระลึก เชน ตุกตาแมเหล็ก กระเปา พวงกุญแจ 
ถุงผา 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและคุณภาพของสินคาใกลเคียงกัน มีจํานวน
มากบริษัทจึงตองแขงขันดานราคาสินคา ความรวดเร็วในการผลิตและการจัดสงสินคา  
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คูแขงขันของบริษัท แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
คูแขงขันทางตรง หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันไดแก 

ผูผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน เชนเดียวกับผลิตภัณฑของบริษัท  คูแขงที่สําคัญไดแก บริษัท 
ยูนิค จํากัด บริษัท ไทยชาญ จํากัด 

คูแขงขันทางออม หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจแผนลอกลาย งานพิมพผา 
งานปกลาย   ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใชงานใกลเคียงกันไดแก  บริษัท ไชยบูรณ จํากัด บริษัท 
วิลสันต เคมีคอล จํากัด 
 
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 

ปญหาของบริษัท คือ กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําให มีของเสียจาก
กระบวนการผลิตจํานวนมาก อันเปนเหตุใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการเผื่อของเสียใน
การผลิตคอนขางสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น อีกทั้งทําใหตองเสียเวลาในการผลิตมากขึ้น 
เปนเหตุใหเสียโอกาสในการรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาเดิมหรือสูญเสียโอกาสในการรับลูกคา
รายใหมเพ่ิมมากขึ้น 

การประกอบธุรกิจของบริษัทเปนกิจการทางดานการผลิต โดยมีกระบวนการผลิตเริ่ม
ตั้งแต การออกแบบ การเตรียมฟลม การจัดทําบลอก การผสมสี การพิมพ การตัด การ
ตรวจสอบคุณภาพ การรีด และการบรรจุ โดยสามารถแสดงเปนขั้นตอนของกระบวนการผลิตดัง
รูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
 
 

(2)  
กระบวนการผสมสี 

(1)  
กระบวนการออกแบบเตรียม

ฟลม และจัดทาํบลอก 

(3)  
กระบวนการพิมพ 

(4)  
กระบวนการตัด 

(5) 
 กระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพ 

(6)  
กระบวนการรดี 

(7)  
กระบวนการบรรจุ   
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จากรูปที่ 3 ภาพแสดงกระบวนการผลิต สามารถแบงหนาที่แตละขั้นตอนดังน้ี 
 

 1.  กระบวนการออกแบบเตรียมฟลมและจัดทําบลอก 
 กระบวนการออกแบบ กระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบนั้นเริ่มตั้งแตเม่ือลูกคา
ตองการสั่งซ้ือในขั้นตนเริ่มรับแบบจากลูกคานํามาวิเคราะหและคํานวณตนทุนเพ่ือจัดทําใบเสนอ
ราคาตอจากนั้นตองติดตามคําสั่งซ้ือเม่ือลูกคาตกลงยืนยันคําสั่งซ้ือเจาหนาที่นําแบบ(อารทเวิรค)
ของลูกคาพรอมทั้งแตงสีภาพใหสวยงามและยืนยันอนุมัติแบบ จากนั้นใหดําเนินการจายงาน
เพ่ือจัดเตรียมฟลมและจัดทําบลอกตอไปดังรูปที่ 4 

 

                       
 

                                 รูปที่ 4 การออกแบบ 
 
กระบวนการเตรียมฟลมและจัดทําบลอก  กระบวนการเตรียมฟลมเปนการ

จัดเตรียมเพ่ือจัดทําบลอกเม่ือไดฟลมแลวเจาหนาที่ดําเนินการตรวจเช็คองศาของฟลมเพ่ือให
งานสวยงามกอนการอัดบลอกจากนั้นเจาหนาที่ทําการอัดบลอกและเช็คความถูกตองกอนสงไป
ยังแผนกพิมพดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 การเตรียมฟลมและจัดทําบลอก 
 

2.  กระบวนการผสมสี 
กระบวนการผสมสีเริ่มตั้งแตผสมสีจัดเตรียมสีหลังจากกระบวนการออกแบบสงมาเพื่อ

จัดทําแบบตัวอยางเพื่อใหลูกคาอนุมัติ จากนั้นเม่ือลูกคาอนุมัติ เจาหนาที่จะดําเนินการผสมสี
ตามสูตรเพ่ือใหแผนกพิมพดําเนินการตอไปดังรูปที่ 6 
 

        
           

       
              

รูปที่ 6 การผสมสี 
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3.  กระบวนการพิมพ 
 กระบวนการพิมพเริ่มตั้งแตการรับแบบที่ลูกคาอนุมัติแลวจากแผนกออกแบบจากนั้น
เจาหนาที่จัดตารางการพิมพ กอนการพิมพเจาหนาที่ตองทําการอบกระดาษเพื่อปรับอุณหภูมิ
ความชื้นของกระดาษกอนตอจากนั้นตองตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องพิมพและติดตั้งอุณหภูมิเม่ือ
อุณหภูมิเขาที่แลวใหเริ่มพิมพงานตามแบบที่ไดรับจากแผนกออกแบบหลังจากพิมพเสร็จแลวใน
แตละแผนตองตรวจสอบแผนลายพิมพใหสมบูรณและตองตรวจสอบคาสีตามตัวอยางที่ลูกคา
อนุมัติดังรูปที่ 7 
 
 

              
 

                
 

รูปที่ 7 การพิมพ 
 

 4.  กระบวนการตัด 
 กระบวนการตัดนี้เร่ิมตั้งแตเม่ือแผนกพิมพพิมพเสร็จจากนั้นจะสงมายังแผนกตัด
เจาหนาที่แผนกตัดทําการคํานวณและติดตั้งระยะหางของใบมีดเครื่องตัดใหเหมาะสมกับงาน
เน่ืองจากงานแตละงานไมเทากันและตัดชิ้นงานเปนชิ้นแยกจากกันดังรูปที่ 8 
 
 

                  
 

รูปที่ 8 การตดั 
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 5.  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพนี้เร่ิมตนจากแผนกพิมพเม่ือพิมพเสร็จจะสงมายังแผนก
ตรวจสอบเพื่อใหตรวจสอบรายละเอียดและความสมบูรณของลายพิมพ จากนั้นตรวจนับจํานวน
ที่ผลิตไดโดยแบงเปน 2 สวนคือ จํานวนที่ลูกคาสั่งและจํานวนที่เผื่อของเสียโดยจัดสงลายพิมพ
ใหแผนกรีดเทากับจํานวนที่ลูกคาสั่งและจํานวนที่เผื่อนําเก็บเขาสตอกสินคาดังรูปที่ 9 
 
 

             
 

รูปที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพลายพิมพ 
 

 6.  กระบวนการรีด 
 กระบวนการนี้แผนกรีดตองเบิกแผนลายเพื่อดําเนินการรีดและตรวจสอบคุณภาพของ
ผาที่นํามารีดเช็คจํานวนผาใหตรงกับเอกสารจากนั้นตองอบผาไลความชื้นวางตําแหนงการพิมพ
ลายใหถูกตองตามความตองการของลูกคาดังรูปที่ 10 
 

                                   
 

รูปที่ 10 กระบวนการรีด 
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 7.  กระบวนการบรรจ ุ 
 กระบวนการบรรจุน้ีเริ่มจากการรับลายพิมพจากแผนกรีดมาบรรจุใสถุงและนับจํานวน
จากนั้นนําสงเขาสตอกสินคาเพื่อรอการสงใหลูกคาตอไป แตถาลูกคาไมไดใหบริษัทรีดให
กระบวนการบรรจุน้ีจะไดรับลายพิมพจากแผนกตรวจสอบลายพิมพนําสงเขาสตอกเพ่ือรอการสง
ใหลูกคาตอไปแทนดังรูปที่ 11 
 
 

                  
 

รูปที่ 11 กระบวนการบรรจ ุ
 
 

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
 

จากกระบวนการผลิตและหนาที่งานในแตละกระบวนการขางตนโดย เริ่มตั้งแต
กระบวนการออกแบบการเตรียมฟลมและทําบลอก กระบวนการผสมสี กระบวนการพิมพ 
กระบวนการตัด  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพลายพิมพ  กระบวนการรีด   กระบวนการบรรจุ 
 ในแตละกระบวนการผลิตน้ัน จะเห็นไดวา ในแตละกระบวนการมีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดทําใหเกิดของเสียในกระบวนการผลิตไดทุกขั้นตอนดังน้ี  

กระบวนการออกแบบเตรียมฟลมและทําบลอก  ถาทําการรับคําสั่งซื้อของลูกคา
ผิดพลาด การประสานงานไมมีประสิทธิภาพ ขาดการติดตามงานที่ดี ก็มีโอกาสทําใหเกิดของ
เสียไดในการเตรียมฟลมและทําบลอก  ถาดําเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมฟลมผิดพลาดก็มี
ผลทําใหบลอกสกรีนผิดพลาดซึ่งถาในขั้นตอนนี้การตรวจสอบผิดพลาดและยังดําเนินการใน
กระบวนการผลิตขั้นตอไปก็จะทําใหเกิดของเสียอยางแนนอน 

กระบวนการผสมสี  ในกระบวนการนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก  เน่ืองจากลักษณะ
ของธุรกิจเปนการรับสั่งทําตามคําสั่งของลูกคาผลิตภัณฑตางๆ ภายใตลิขสิทธิ์ของลูกคา ดังนั้น
เรื่องสีของผลิตภัณฑจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบไมได การ
ผสมสีหลายครั้งตอหน่ึงผลิตภัณฑจะทําใหสีของผลิตภัณฑแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยที่สําคัญใน
กระบวนการผสมสีไดแก วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ เชน สี สารเคมี ตัวทําละลาย (Solvent) 
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และเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการผสมสี  ดังน้ันบริษัทจึงผสมสีหน่ึงครั้งตอหน่ึงผลิตภัณฑและทํา
การพิมพใหเสร็จภายในหนึ่งวันตอผลิตภัณฑ   

กระบวนการพิมพ  ในกระบวนการนี้ตําแหนงของการวางพิมพ อุณหภูมิความรอนของ
เครื่องพิมพ  มีความสําคัญ เพราะถาวางตําแหนงการพิมพผิด หรืออุณหภูมิเครื่องพิมพไม
สมํ่าเสมอ จะมีผลทําใหลายพิมพที่ออกมาไมสมบูรณครบถวน  ซ่ึงจะทําใหเปนของเสียใน
กระบวนการผลิตทันที 

กระบวนการตัด  ในกระบวนการนี้การติดตั้งโดยคํานวณระยะหางของใบมีดมี
ความสําคัญมาก เพราะถาคํานวณระยะหางใบมีดผิดจะทําใหการตัดชิ้นงานผิดพลาด ซ่ึงถาหาก
วา ตัดถูกลายพิมพ ลายพิมพน้ันก็จะเปนของเสียทันที 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  ในกระบวนการนี้จะตองตรวจสอบคุณภาพ ลาย
พิมพใหผิดพลาดนอยที่สุดเพราะถาการตรวจสอบคุณภาพผิดพลาดจะสงผลตอลูกคาของบริษัท
ในอนาคต 

กระบวนการรีด  ในกระบวนการนี้จะตองรีดใหถูกตําแหนงที่ลูกคาตองการ รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพผาที่ลูกคานํามาเพื่อใหรีดดวย เพราะถารีดผิดตําแหนงหรือผามีตําหนิ ยอม
หมายความวา ลายพิมพที่พิมพลงไปแลวน้ัน เปนของเสียทันที ไมสามารถแกไขได 

กระบวนการบรรจุ  ในกระบวนการนี้ไมคอยมีความยุงยาก เพียงแตตองบรรจุถุงให
ถูกตองและนับครบจํานวนที่ตองสงใหลูกคา 

จากกระบวนการผลิตขางตน  จะเห็นไดวาในแตละกระบวนการนั้น สามารถกอใหเกิด
ขอผิดพลาดได เชน  กระบวนการออกแบบเตรียมฟลมและจัดทําบลอก  กระบวนการผสมสี 
กระบวนการวางพิมพ กระบวนการตัด กระบวนการรีด ที่ผิดพลาด ซ่ึงทําใหลายพิมพไมไดตาม
จํานวนที่ลูกคาสั่ง และทําใหบริษัทตองผลิตจํานวนเพิ่มใหครบตามจํานวนที่ลูกคาสั่ง  ซ่ึงมีความ
เสี่ยงสูงที่ทําใหสีของลายพิมพไมเหมือนกัน และลูกคาอาจปฏิเสธการรับมอบ ซ่ึงทําใหบริษัทมี
คาใชจายและตนทุนสูง   ดังน้ันเพ่ือปองกันขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
บริษัทจึงกําหนดนโยบายอัตราเผื่อของเสียในการผลิต 20-25 %   

 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 

ปญหาเรื่องกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพเปนปญหาสําคัญยิ่งสําหรับทุกบริษัทที่
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ที่ตองแกไขโดยดวน ซ่ึงถาไมไดแกไขจะมีผลตอการเติบโต
อยางยั่งยืนของบริษัท  

จากปญหาการกําหนดนโยบายอัตราเผื่อของเสียในการผลิตสูงดังกลาวสงผลกระทบทํา
ใหบริษัทมีตนทุนการผลิตสูง ไมสามารถกําหนดราคาขายใหต่ําเพื่อแขงขันดานราคากับคูแขงได
แตถาบริษัทมีการปรับราคาเพิ่มก็จะมีผลทําใหบริษัทตองสูญเสียลูกคา ซ่ึงเปนสาเหตุทําให
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บริษัทไมสามารถปรับเพ่ิมราคาไดจึงทําใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทต่ํา ใน
ขณะเดียวกันการขยายฐานลูกคาและการขยายทางดานการตลาดของบริษัทในอนาคตก็ทําได
ยากเชนกัน เพราะกําลังการผลิตของบริษัทไมเพียงพอ ทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงถาบริษัท 
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวได จะสงผลทําใหบริษัทลดเวลาการผลิตในแตละคําสั่งซ้ือ 
มีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น สามารถรับคําสั่งซื้อจากลูกคาไดเพ่ิมมากขึ้นและสามารถแขงขันดาน
ราคากับคูแขงได 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตแตละขั้นตอนที่มีผลทําใหเกิดของเสียและอัตราของเสียที่
เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดของเสียในกระบวนการผลิตของบริษัท 
3. เพ่ือหาแนวทางในการควบคุมอัตราการเกิดของเสีย 
 

 ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

- การสังเกตกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน 
- การสัมภาษณ 

-   ผูบริหารเกี่ยวกับนโนบายในการควบคุมการผลิต 
-  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต 

1.2   การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
- ศึกษากระบวนการผลิต (Details Process Flow Chart) เพ่ือให

ทราบวาในแตละขั้นตอนการผลิตวาทําอยางไร 
- ศึกษาวิธีการควบคุมในแตละกระบวนการผลิตโดยการศึกษาจาก

ผังควบคุม (Control Sheet)  เพ่ือใหทราบวาบริษทัมีแนวทางในการควบคุมอยางไร 
- ศึกษาใบสั่งผลิต ใบรายงานของเสีย ใบนําสงผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จ 

เพ่ือใหทราบวาของเสียในแตละคําสั่งซ้ือของลูกคามีปริมาณเทาใด 
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2. วิเคราะหขอมูล 
2.1  วิเคราะหขอมูลใบสั่งผลิต ใบรายงานของเสีย ใบนําสงผลิตภัณฑที่ผลิต

เสร็จ โดยจัดทําเปนสถิติในแตละคําสั่งซ้ือ 
2.2  วิเคราะหผลจากการเปรียบเทียบโดยใชทฤษฎี 7 QC Tools และ            

7 Wastes 
3. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลิต   

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดของเสียและสามารถลดอัตราการเกิดของเสีย  
2. ทําใหทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลติและสามารถลดตนทุนการผลิตลง 
3. ทําใหสามารถกําหนดราคาขายลดลงไดเพ่ือแขงขันกับคูแขงในตลาด 



บทที ่2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
บริษัท ศิวพล จํากัด ประสบปญหาทางดานกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําให

บริษัทกําหนดนโยบายเผื่อของเสียในการผลิตในอัตราสูง  ซ่ึงสงผลกระทบทําใหบริษัทมีตนทุน
การผลิตสูงไมสามารถกําหนดราคาขายใหต่ําเพื่อแขงขันดานราคากับคูแขงได โดยในบทนี้จะ
กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหาพรอมทั้ง
กําหนดแนวทางในการแกไข  ซ่ึงประกอบดวย 

1. ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7 QC Tools) 
2. ทฤษฎีความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes ลดตนทุนสไตล TOYOTA) 

 
ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7 QC Tools) 
 

 การควบคุมคณุภาพ 7 อยาง หมายถึง เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ที่ใชในการแกปญหา
ทางดานคุณภาพในกระบวนการทํางานตาง ๆ โดยเครื่องมือดังกลาวจะมีสวนชวยในการคนหา
ปญหา สํารวจสภาพปจจุบันของปญหา คนหาสาเหตทุี่แทจริงเพ่ือที่จะหาวธิีการแกไขตอไป และ
กําหนดมาตรฐาน เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ดังกลาวประกอบดวย 

1.  แผนตรวจสอบ (Check Sheet)  
  คือแบบฟอรมหรือตารางที่ออกแบบขึ้นใชสําหรับเก็บขอมูลอันจะเปนประโยชน 
เพ่ือการควบคุมและติดตามผล นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ
ลําดับขั้นของกระบวนการตาง ๆ วาไดดําเนินแลวหรือไม และมีผลเปนเชนไร  

แผนตรวจสอบสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1.  แผนตรวจสอบสําหรับงานประจําวัน (Daily Operation Check Sheet) 
2.  แผนตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบสอบคุณภาพ (Quality Inspection 

Check Sheet) 
1.  แผนตรวจสอบสําหรับงานประจําวัน (Daily Operation Check 

Sheet)  คือแผนตรวจสอบที่ใชสําหรับการบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา โดยมี
วัตถุประสงคดังน้ี 
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   1.1  เพ่ือวิเคราะหการกระจาย (Process Distribution Check Sheet) เปน
แผนตรวจสอบที่ใชบันทึกขอมูลที่จะตองปฏิบัติประจําวัน  เชน  การบันทึกขนาดของน้ําแข็ง 
นํ้าหนัก ชิ้นงาน เปนตน เพ่ือวิเคราะหการกระจายของชิ้นงานที่ผลิตไดในกระบวนการ จะทําให
ทราบวากระบวนการผลิตนั้น ๆ อยูในมาตรฐานหรือไมอาจจะถือไดวา แผนตรวจสอบชนิดนี้ 
เปนแผนภูมิควบคุมอยางงายที่ไมมีสถิติเขามาเกี่ยวของ 

1.2  เพ่ือวิเคราะหการบํารุงรักษา (Maintenance Check Sheet) เปนแผน
ตรวจสอบที่ใชในการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานการปฏิบัติที่
ไดกําหนดไว โดยแผนตรวจสอบจะบอกถึงรายละเอียดในการบํารุงรักษาแตละรายการได 

2.  แผนตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection 
Check Sheet) 

คือแผนตรวจสอบที่ใชสําหรับการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดอาการ
เสียโดยทําใหทราบถึงจํานวนและตําแหนงของเสีย โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

2.1  เพ่ือวิเคราะหลักษณะของเสีย (Defect item check sheet) เปนแผน
ตรวจสอบเพื่อดูจํานวนของเสียในแตละลักษณะของอาการเสียตาง ๆ เพ่ือนําไปใชวิเคราะหดวย
เครื่องมือที่ซับซอนและมีประสิทธิภาพกวาเชน ผังพาเรโต (Pareto Diagram) หรือ  ฮีสโตแกรม 
(Histogram) 

2.2  เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดของเสีย (Defect Item Check Sheet) 
เปนแผนตรวจสอบที่ใชเพ่ือหาปจจัยที่ทําใหเกิดลักษณะของเสียตาง ๆ โดยปจจัยที่จะพิจารณา
ดังกลาวเชน เวลาในการทํางาน พนักงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ เปนตน ซ่ึงในหนึ่งแผนตรวจสอบ
สามารถออกแบบใหสามารถเก็บขอมูลไดหลาย ๆ ปจจัยพรอมกันเพ่ือการวิเคราะหที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น 

2.3  เพ่ือวิเคราะหตําแหนงของเสีย (Defective Position Check Sheet) 
เปนแผนตรวจสอบที่ใชเพ่ือหาปริมาณและชนิดของอาการเสียแตละประเภทที่เกิดขึ้นในแตละ
บริเวณของชิ้นงาน วามีความถี่ของการเกิดขึ้นที่บริเวณใดบอยที่สุด เพ่ือที่มุงไปแกปญหาที่
กระบวนการทํางาน เชน การประกอบรถยนตหากพบวามีรอยขูดที่บริเวณประตูดานซายอยู
บอย ๆ แสดงวาปญหาตองเกิดจากสายการผลิตทางดานซายแผนตรวจสอบชนิดนี้จะรวมถึง
ตําแหนงและอาการเสียไวดวยกัน  
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 2.  ผังพาเรโต (Pareto Chart) 

คือกราฟแทงที่ใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุของความบกพรอง
กับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยสาเหตุของความบกพรองนี้อาจเปนไปไดในรูปของ ชนิด
ของความบกพรอง ตําแหนงที่พบความบกพรอง ในขณะที่ปริมาณของเสียอาจเปนจํานวน
ชิ้นงานเสีย มูลคาความเสียหายจากของเสยี ความถี่ของการเกิด  

 
 

 
 
 
 
 

ดานซาย 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ผังพาเรโต 
 
 สวนประกอบของผังพาเรโต 
 แกนนอน เปนแกนที่ใชแสดงความถี่ที่จะบงบอกถึงจํานวนสาเหตุของความบกพรองซ่ึง
อาจเปนชนิดของความบกพรอง ตําแหนงของความบกพรอง หรือเครื่องจักรที่กอความบกพรอง 
โดยแตละแทงของผังพาเรโตจะแทนสาเหตุของความบกพรองแตละประเภท 

แกนตั้งดานซาย เปนแกนที่ใชบอกปริมาณความสูญเสียสําหรับแตละสาเหตุของความ
บกพรอง โดยความสูญเสียอาจเปนจํานวนชิ้นงานเสีย มูลคาความเสียหาย ความถี่ของการเกิด 
โดยที่แกนตั้งซายจะมีการแบงชองความถี่ออกเปนชวง ๆ ละเทา ๆ กัน  

แกนตั้งดานขวา เปนเปอรเซ็นตของความถี่สะสมตั้งแตแทงแรกไปจนแทงสุดทาย โดย
เปอรเซ็นตของแตละแทงเปนเปอรเซ็นตที่เทียบกับความสูญเสียรวมทั้งหมด ซ่ึง ณ ตําแหนงที่
ปรากฎตัวเลขของความสูญเสียรวมจะเปนจุดที่ตรงกันกับจุด 100% ของแกนตั้งดานขวา 
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 การใชประโยชนผังพาเรโต 
 1. ใชจัดลําดับความรุนแรงของปญหา  โอกาสในการแกปญหา ความยากงายใน
การแกปญหานั้นคงจะไมเทากัน ดังนั้นจึงตองมีการจัดลําดับความรุนแรงของปญหาโดยใชผัง
พาเรโต ในผังพาเรโตจะสามารถแสดงใหเห็นถึงปญหาที่กอใหเกิดความเสียหายสูงสุด และ
ปญหาที่ทําใหเกิดความเสียหายลดหลั่นลงมา 
 2. ใชในการตั้งเปาการแกปญหา จะสังเกตุเห็นวาผังพาเรโตนั้นจะมีเปอรเซ็นต
ทางดานขวาซึ่งหมายถึงเปอรเซ็นตของความเสียหายซึ่งทุกแทงรวมกันแลวจะเปนหน่ึงรอย
(เปอรเซ็นตสะสม) อยูดวย ซ่ึงเปอรเซ็นตสะสมนี้สามารถใชในการตั้งเปาหมายของการ
แกปญหาได 
 3.  กราฟ (Graph)  
 คือภาพหรือลายเสนที่ใชในการนําเสนอใหเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่เราสนใจ
ตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปเชน เราสนใจเวลาที่ผานมาในชวงสิบปหลังกับอัตราการเพิ่มของประชากร 
เราก็สามารถใชกราฟแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของปริมาณประชากรในแตละปได 
นอกจากนี้กราฟยังใชในการเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป 

กราฟมีอยูมากมายหลายแบบ แตทุกแบบจะอยูบนพ้ืนฐานของกราฟประเภทใด
ประเภทหนึ่งจากทั้งสามประเภทดังตอไปน้ี 
 1.  กราฟแทง (Bar Chart) 
 2.  กราฟเสน (Line Chart) 
 3.  กราฟวงกลม (Pie Chart) 
โดยแตละประเภทจะใหความเหมาะสมในการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป 

 
 กราฟแทง ( Bar Chart) 

กราฟแทงใช เ พ่ือเปรียบเทียบขนาดของขอมูลประเภทตาง  ๆ เชนการ
เปรียบเทียบยอดขายของสินคา 3 ประเภทในแตละไตรมาสซึ่งจากการเปรียบเทียบทําให
สามารถเห็นความผิดปกติของสินคาแตละประเภทในแตละไตรมาส อันจะนํามาซึ่งการวิเคราะห
หาสาเหตุตอไปได 
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ที่มา : คูมือทีป่รึกษาธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ

แผนภูมิที่ 2 กราฟแทง 
 

กราฟเสน (Line Chart) 
 กราฟเสนใชเ พ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เ พ่ือให เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราของเสียในกระบวนการผลิตตั้งแตเชา
จนถึงเลิกงาน ซ่ึงการประยุกตใชกราฟเสนนี้ถาหากมีการนําขอบเขตที่ยอมรับไดมาประกอบเขา
ไปก็คือ แผนภูมิควบคุม 
 
                     X 

 
 
 
 
 
 

      
                                                 

 
  Y    

 
ที่มา : คูมือทีป่รึกษาธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ

แผนภูมิที่ 3 กราฟเสน 

1 2 3 4

ไตรมาส

ยอดขาย
สินคาชนิดที่ 1

สินคาชนิดที่ 2

สินคาชนิดที่ 3
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 กราฟวงกลม (Pie Chart) 
กราฟวงกลมใชเพ่ือจําแนกองคประกอบของสิ่งที่กําลังสนใจ อยางเชน เรา

ตองการทราบวา ในบรรดาระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรเครื่องหน่ึงวาประกอบดวยการ
ควบคุมเชิงกลเทาไร การควบคุมดวยไฮดรอลิกสเทาไร หรือ การควบคุมดวยไฟฟาเทาไร เรา
สามารถนําเสนอเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนไดดวยกราฟวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : คูมือทีป่รึกษาธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ
แผนภูมิที่ 4 กราฟวงกลม 

 
 4.  ผังกางปลา (Cause-and-Effect Diagram)  
 คือผังที่ใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางคุณภาพกับปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยพิจารณาทุกปจจัยที่อาจมีผลตอคุณลักษณะของคุณภาพ โดยการแยก
สาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอยดวยการระดมสมอง ผังกางปลาจะชวยใหการวิเคราะห
สรุปสาเหตุของปญหาคุณภาพเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองกล 
ไฮดรอลิกส 

อ่ืน ๆ ไฟฟา 
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 โครงสรางของผังกางปลา 
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนตัวปลาและสวนที่เปนหัวปลา 
 

 
ที่มา : คูมือทีป่รึกษาธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ

แผนภูมิที่ 5 ผังกางปลา 
 
สวนที่เปนตัวปลา 

สวนที่เปนตัวปลาจะเปนสวนที่รวบรวมปจจัยทั้งหมดที่อาจจะสงผลกระทบตอ
ประเด็นปญหาในหัวปลา โดยการนําสาเหตุมาใสในตัวปลานี้จะตองแยกออกเปนระดับเพ่ือที่จะ
ติดตามดูปญหาที่รองลงไป จนกระทั่งถึงตนเหตุที่แทจริง 

สาเหตุหลัก  มาจากสิ่งที่เปนองคประกอบหลักในการทํางานที่คาดวาจะเปน
สาเหตุใหเกิดปญหา เชน พนักงาน เครื่องจักร สิ่งแวดลอม เปนตน 

สาเหตุรอง เปนสาเหตุระดับที่1 ของสาเหตุหลักที่ทําใหสาเหตุหลักมีความ
ผิดปกติ อันจะสงผลใหเกิดปญหาขึ้น 

สาเหตุยอย เปนสาเหตุรองๆ ลงไปที่ทําใหเกิดปญหาในสาเหตุระดับตนๆ เปน
ระดับตนเหตุ(Root Cause) ของปญหา 

สวนที่เปนหัวปลา 
คือสวนที่ระบุปญหาหลัก ซ่ึงโดยทั่วไปในการแกปญหาคุณภาพดวยเครื่องมือ

คุณภาพจะเลือกลําดับความสําคัญของปญหามาจากผังพาเรโต 
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 5.  ผังการกระจาย (Scatter Diagram)                      
 คือผังที่ใชแสดงคาขอมูลที่เกิดจากความสัมพันธของตัวแปรสองตัววามีแนวโนม
ไปในทางใด เพ่ือใชหาความสัมพันธที่แทจริง เชน ตองการทราบน้ําหนักบรรทุกที่มีผลตออัตรา
การสิ้นเปลืองนํ้ามันของรถยนตโดยตรงหรือไมก็สามารถใชผังการกระจายเพื่อหาความสัมพันธ
ได 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : คูมือที่ปรึกษธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ
แผนภูมิที่ 6 ผังการกระจาย 

 
         6.  ฮีสโตรแกรม (Histogram)  
          คือเครื่องมือที่ใชดูความแปรปรวนของกระบวนการโดยไมตองใชกรรมวิธีทาง
สถิติที่ซับซอน ซ่ึงโดยปกติแลวการหาความแปรปรวนของกระบวนการผลิตจะใชกรรมวิธีทาง
สถิติ เชน การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความแปรปรวน 
(Varaince) ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากกับพนักงานระดับปฏิบัติการ ขณะที่การพิจารณาความ
แปรปรวนของกระบวนการจากฮีสโตแกรมจะเปนเพียงการสังเกตุรูปรางของกระบวนการวามี
แนวโนมอยางไร เม่ือเทียบกับขอกําหนดทางเทคนิค (Specification) ของกระบวนการ 
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ที่มา : คูมือที่ปรึกษธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ
แผนภูมิที่ 7 ฮีสโตแกรม 

 
 7.  ผังการควบคุม (Control Chart)  
 คือแผนภูมิหรือแผนกราฟที่เขียนขึ้นลวงหนาอาศัยขอมูลคํานวณหาคาขอบเขต
ควบคุมที่ยอมรับไดหรือจากขอกําหนดทางเทคนิค เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการควบคุม
กระบวนการ โดยการติดตามและตรวจจับขอมูลที่ออกนอกเขตควบคุม 
 
 

 
ที่มา : คูมือที่ปรึกษธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ

แผนภูมิที่ 8 ผังการควบคมุ 
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ทฤษฎีความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes ลดตนทุนสไตล TOYOTA) 
 
 

 
  

ที่มา : คูมือที่ปรึกษธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ
รูปที่ 12 แสดงความสูญเปลา 7 ประการ 

 
 กระบวนการผลิตประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ  ที่ตอเน่ืองกันไปตั้งแตกระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิต และกระบวนการสงมอบ ตลอดจนการบริการ  ในกระบวนการ
ดังกลาวจะพบวามีความสูญเสียตาง ๆ แฝงอยูไมมากก็นอย  ซ่ึงเปนเหตุใหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการผลิตต่ํากวาที่ควรจะเปนทําใหกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ 
เชน ถาเกิดเหตุการณเครื่องจักรเสีย ไมเพียงแตเครื่องเทานั้นที่หยุดทํางาน แตคนทํางานที่คุม
เครื่องก็ตองหยุดทํางานดวย และคนที่ตองทํางานในสายการผลิตถัดไปก็ตองรอคอย ซ่ึงสิ่งน้ีทํา
ใหเกิดความสูญเสียโอกาสในการผลิต ในขณะเดียวกันถาเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑใหมีของเสีย
ในกระบวนการผลิตมากก็มีผลทําใหกระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ตองใชเวลาในการผลิต
มาก สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ทําใหตนทุนสูง   ดังน้ันจึงมีแนวคิดเพื่อพยายามจะลดความสูญเสีย

รอคอย/ลาชา 

       การขนของ 
     การเคลื่อนไหว 
         ที่ไมจําเปน 

 แกไขงาน 

     วัสดุคงคลัง 

      การผลิต 
    มากเกินไป 

กระบวนการขาด 
     ประสิทธิผล        
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เหลานี้เกิดขึ้นมากมาย แนวคิดหนึ่งที่คิดคนโดยชิกิโอะ ชินโกะ (Shigeo Shingo) และไดอิชิ โอ
โนะ (Taiichi Ohno) คือ ระบบการผลิตแบบโตโยตา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําจัดความสูญเสีย
ในภาษาญี่ปุนเรียกวามูดะ (Muda) แปลวา ขยะ หรือ การสูญเสีย 
 ไดอิชิ โอะโนะ เสนอวา ถาทุกคนทํางานใหมีคุณภาพหรือมีมูลคาเพิ่มอยางนอยวันละ
หน่ึงฃ่ัวโมงจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพขึ้นมากมายหลายเทาญี่ปุนถือวากิจกรรมใดที่ไมสราง
มูลคาใหจัดประเภทเปนมูดะทั้งสิ้น กระบวนการหรือขึ้นตอนตาง ๆ หากมีการเพิ่มมูลคาขึ้นจะ
สงผลทําใหผลิตภัณฑและการบริการเพิ่มมูลคาแกลูกคาได และการลดการสูญเสียในการผลิต
และการบริการตาง ๆ การสูญเปลามาจากสาเหตุหลัก 7 ประการ ประกอบดวย 
 
 1.  ความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
 คือการผลิตสินคาปริมาณมากเกินความตองการการใชงานในขณะนั้น หรือผลิต
ไวลวงหนาเปนเวลานาน ผลิตโดยไมมีการควบคุม มาจากแนวคิดเดิมที่วาแตละขั้นตอนจะตอง
ผลิตงานออกมาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือใหเกิดตนทุนตอหนวยต่ําสุดในแตละครั้งโดยไม
คํานึงวาจะทําใหผลิตภัณฑมีมากเกินไป  
 เครื่องจักรและพนักงานทํางานหนัก การผลิตเกินความจําเปน เปนสิ่งที่ไมเพ่ิม
มูลคา แตเปนการเพิ่มตนทุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน  เสียพ้ืนที่ตองใชกําลังคนเพิ่มสําหรับ
การปฏิบัติงาน ใชเวลาในการเดินเครื่องจักรเพิ่ม สถานที่เก็บผลิตภัณฑเพ่ิม เชน ชั้นวาง
ผลิตภัณฑนอกจากนี้การจัดเก็บผลิตภัณฑยังอาจเปนสาเหตุทําใหเปนเชื้อเพลิงไดหากเกิด
อัคคีภัย  หากไมผลิตมากเกินไป ก็จะไมเกิดความสูญเปลาจากการผลิต 

ปญหาจากการผลิตมากเกินไป 
 1.  เสียเวลาและแรงงานไปในการผลติทีย่ังไมจําเปน 

  2.  เสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บ WIP (Work In Process) 
  3.  เกิดจากการขนยาย 
  4.  ของเสียไมไดรับการแกไขทนัท ี
  5.  ตนทุนจม 
  6.  ปดบังปญหาการผลิต 

 การปรับปรุง  ควรปฏิบัตดัิงน้ี 
 1.  บํารุงรักษาเครื่องจักรใหมีสภาพพรอมผลิตตลอดเวลา 
 2.  ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร  โดยศึกษาเวลาในการตั้งเครื่องจักร จากนั้น
ทําการปรับปรุง 

-   จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมกอนเร่ิมตั้งเครื่อง 
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-   แยกขั้นตอนที่ทําไดในขณะที่เครื่องจักรยังทํางานอยูออกจาก
ขั้นตอนที่ตองทําเมื่อเครื่องจักรหยุดเทานั้น 

-   จัดลําดับขั้นตอนในการตั้งเครื่องจักรใหเหมาะสม กระจายงาน 
อยางเหมาะสมโดยไมใหเกิดการรองาน 

-   จัดหา/ทําอุปกรณเพ่ือชวยในการกําหนดตําแหนงอยางรวดเรว็ 
 3.  ปรับปรุงขั้นตอนที่เปนคอขวด (Bottle-neck) ในกระบวนการ เพ่ือลด

รอบเวลาการผลิต 
 4.  ผลิตในปริมาณและเวลาที่ตองการเทานั้น 
 5.  ฝกใหพนักงานมีทักษะหลายอยาง 

 
 2.  ความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตบกพรอง/แกไขงาน (Defect)  
 คือความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีของเสียตองคัดออก ซ่ึงทําใหการ
ผลิตตองหยุดชะงัก ทําใหทํางานชาลง เปนเหตุใหตนทุนสูง นับเปนการสิ้นเปลืองเวลาและ
แรงงาน ปจจุบันมีการผลิตผลิตภัณฑแบบเดียวกันเปนชุด ๆ  เม่ือเครื่องจักรทํางานอยาง
ตอเน่ืองบางครั้งอาจพบผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาบกพรองดังน้ันควรมีการกําหนดใหเปน
มาตรฐานวาถาหากเครื่องจักรเกิดขัดของควรจะกําหนดวาถาผลิตภัณฑเสียหากเปนจํานวน
เทาใดควรจะหยุดการเดินเครื่องจักร หรือใหเครื่องจักรหยุดตัวเองทันทีที่มีการผลิตชิ้นงาน
บกพรองเม่ือของเสียถูกผลิตออกมา ของเสียเหลานี้จะถูกนํามาแกไขใหม หรือไมของเสียก็ไม
สามารถนํามาแกไขได ดังน้ันจึงทําใหมีของเสียเกิดขึ้นและทําใหตองผลิตผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นอีก
ซ่ึงทําใหเกิดตนทุนสูง  
 ปญหาจากการผลิตบกพรอง/แกไขงาน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังน้ี 

1. ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  แรงงานและเครื่องจักร สูญเสียโดยเปลาประโยชน
ไมไดเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

2. สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสีย 
3. ทําใหเกิดความลาชาในการผลิตเพราะตองแกไขผลิตภัณฑที่เสียและ

บกพรอง 
4. ทําใหเสียโอกาสในการแขงขัน 

การปรับปรุงแกไข ควรปฏิบัติดังน้ี 
1.  จัดทํามาตรฐานการผลิตโดยกําหนดเปนขั้นตอนใหชัดเจน 
2.  พนักงานตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
3.  สรางใหพนักงานมีจิตสํานึกทางดานคุณภาพ 
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 3.  ความสูญเปลาที่เกิดจากเวลารอคอย/ความลาชา (Waiting/Delay) 
 คือการรอคอยเกิดจากการที่เครื่องจักร หรือพนักงานหยุดการทํางานเพราะตอง
รอคอยบางปจจัยที่จําเปนตอการผลิตเชน การรอวัตถุดิบ การรอคอยเนื่องจากเครื่องจักรขัดของ 
การรอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไมสมดุล การรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุนการผลิต 
 ปญหาที่เกิดจากการรอคอย/ความลาชา ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ตนทุนแรงงานสูญเปลา เครื่องจักรและคาใชจายที่ไมกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

2.  ทําใหเกิดตนทุนเสียโอกาส 
การปรับปรุงแกไข ควรปฏิบัติดังน้ี 

1.  จัดวางแผนการผลิตใหสมดุลและเปนลําดับขั้นตอน 
2.  บํารุงรักษาเครื่องจักรใหสมํ่าเสมอและพรอมสําหรับการใชงาน

ตลอดเวลา  
 

 4.  ความสูญเปลาที่เกิดจากสินคาคงคลัง/งานอยูระหวางผลิต (Inventory/WIP) 
 คือการซื้อวัสดุครั้งละมากๆ เพ่ือเปนประกันวาจะมีวัสดุสําหรับผลิตตลอดเวลา 
หรือเพ่ือใหไดสวนลดจากการสั่งซื้อ  จึงทําใหมีวัสดุคงคลังมากเกินความตองการอยูเสมอ ซ่ึง
เปนภาระในการดูแลรักษา  การมีวัสดุคงคลังจํานวนนอยใหเพียงพอตอความตองการนั้นชวยให
สามารถบริหารสินคาคงคลังไดงาย 
 ปญหาที่เกิดจากสินคาคงคลังมากเกินไป ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังน้ี 

1.  ตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บดูแลรักษาจํานวนมาก  
2.  ทําใหเกิดภาวะตนทุนจมทําใหมีปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน 
3.  วัสดุอาจเสื่อมคุณภาพไดถาการเก็บรักษาไมดี 
4.  ตองใชเวลาและแรงงานในการบริหารจัดการมากขึ้น 

การปรับปรุงแกไข ควรปฏิบัติดังน้ี 
1.  กําหนดระดับการจัดเก็บขั้นต่ํา 
2.  การจัดเก็บตองจัดเก็บอยางเปนระเบียบอาจใชการควบคุมโดยการ

มองเห็นดวยตา 
3.  การควบคุมควรใชระบบเขากอนออกกอน (First-In-First-Out) ในการ

ควบคุมเพ่ือปองกันไมใหวัสดุเสื่อมสภาพ 
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5.  ความสูญเปลาที่เกิดจากการขนของ (Transportation) 
 คือการขนสงเปนกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกวัสดุ ดังนั้นจึงตองควบคุม
และลดระยะทางในการขนสงลงใหเหลือเทาที่จําเปนเทานั้น ในบางครั้งการขนของก็มักจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑ จึงตองมีการควบคุมเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย 
 ปญหาที่เกิดจากการขนของ มีดังน้ี 

1.  ทําใหตนทุนในการขนสงสูงขึ้น เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชารถ 
2.  ทําใหตองใชเวลามากขึ้นในการผลิตผลิตผลิตภัณฑใหมถามีการ

เสียหาย 
การปรับปรุงแกไข ควรปฏิบัติดังน้ี 

1.  วางผังเครื่องจักรใหม กรณีถาการผลิตเปนแบบตอเน่ืองและสามารถ
วางเครื่องจักรในลักษณะเปนตัวยูได (U SHAPE) 

2.  ลดการขนสงที่สลับซับซอน 
3.  เลือกใชอุปกรณในการขนสงที่เหมาะสม 

 
6.  ความสูญเปลาเกิดจากกระบวนการขาดประสิทธิผล (Processing) 

 คือการผลิตสินคาไมไดตามตามมาตรฐานเมื่อผลิตออกมา  ของเสียเหลานั้นอาจ
ถูกนําไปแกไขใหม  ใหไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ หรือถูกนําไปกําจัดทิ้ง  ดังน้ันจึงทําใหมี
การสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียขึ้นความสูญเสียเปลาที่เกิดจากกระบวนการผลิตนี้ 
สามารถปองกันไดทุกขั้นตอน ในแตและกระบวนการเมื่อมีการทํางานในแตละงานควรมีการเพิ่ม
มูลคาลงไปดวย ดวยการใชเทคนิคที่มีตนทุนต่ํา  

ปญหาที่เกิดจากกระบวนการขาดประสิทธิภาพมีดังน้ี 
1.  ทําใหมีตนทุนเพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปน 
2.  ทําใหเสียโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืน 

การปรับปรุงแกไขควรปฏิบัติดังน้ี 
1.  วิเคราะหกระบวนการผลติโดยใช ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.  ใชหลักการ 5W(What Where When Why Who) 2H(How How to) 

เพ่ือวิเคราะหความจําเปนของแตละกระบวนการผลติ 
3.  หากระบวนการทดแทนทีก่อใหเกิดผลลพัธงานอยางเดียวกัน 
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 7.  ความสญูเปลาทีเ่กิดจากการเคลื่อนไหวหรือการกระทําที่ไมจําเปน (Motion) 
 คือทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม ทําใหเสียพลังงานโดยไมจําเปน เชน การเดิน 
การเคลื่อนที่ การยกของ แบกหามในแตละจุด ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแตอยางใด จึงจําเปนตอง
มีการเปลี่ยนแปลงจัดสถานที่หรือวัตถุดิบม่ีใชในการผลิตเสียใหม พรอมทั้งอุปกรณตางๆ ที่ใชให
เหมาะสมรวมทั้งทาทางการทํางานที่เหมาะสม เชน การเอื้อมหยิบของที่อยูไกล  การกมตัวลง
ยกของที่อยูที่พ้ืน  ซ่ึงกอใหเกิดความเมื่อยลาตอรางกาย   ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานได 
 ปญหาที่เกิดจากการเคลือ่นไหวหรือการกระทําทีไ่มจําเปนมีดังน้ี 

1.  ทําใหเกิดระยะทางในการเคลื่อนไหวที่ทําใหสูญเสียเวลาในการผลิต 
2.  ทําใหเกิดความลาชาและความเครียดกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานลดลง 
3.  ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงายเม่ือเกิดความเมื่อยลาในการทํางาน 

การปรับปรุงแกไขมีดังน้ี 
1.  ศึกษาการเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานให เกิดความ

เคลื่อนไหวนอยที่สุดและเหมาะสมที่สุด 
2.  จัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม 
3.  ปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณในการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพ

รางกายของผูปฏิบัติงาน 
4.  จัดหาอุปกรณที่ชวยในการจับยึดชิ้นงานพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง

สะดวกยิ่งขึ้น 
 



บทที ่3 
ผลการศึกษา 

 
 จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของบริษัท ศิวพล จํากัด เปนการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลภายในบริษัท โดยใชทฤษฏีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC 
Tools ) และความสูญเปลา 7 ประการ ( 7 Wastes ) และการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือนํามาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา แนวทางแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตและความสามารถในการแขงขัน โดยศึกษากระบวนการผลิตเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนการผลิต
ที่อาจทําใหเกิดของเสียและอัตราของเสียที่เกิดขึ้น 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 
สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 จากการสัมภาษณผูบริหารพบวาบริษัทมีนโยบายในการผลิตโดยกําหนดอัตราการ
เผื่อของเสียประมาณ 20-25% ของการผลิตในแตละคําสั่งซื้อ ในดานของลูกคา ลูกคามีการ
เปลี่ยนแปลงความตองการอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการลาชาในการอนุมัติลายพิมพ จึงทําใหฝายผลิต
ไมสามารถวางแผนการผลิตไดอยางเต็มที่ 
  จากการสัมภาษณพนักงานในสายการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานขาดความละเอียด
รอบคอบในการทํางานในกระบวนการผลิต เชน พนักงานไมใสใจในการทํางานขณะเครื่องจักรทํางาน
อยู ทําใหผลิตภัณฑไมไดคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบวามีการแทรกคําสั่งผลิตเขามาอยางเรงดวน ทํา
ใหไมสามารถวางแผนการผลิตไดเปนระบบ รวมทั้งไมมีการนําขอมูลที่ไดทําการบันทึกไว มา
วิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ทางบริษัทไมมีผังกระบวนการผลิต (Process 
Flow Chart) แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ทําใหพนักงานที่เขามาใหม หรือเม่ือมีการสับเปลี่ยนหนาที่
ปฏิบัติงาน จะปฏิบัติงานตามพนักงานคนเดิมที่มีอยูแลว ทําใหขาดการทํางานอยางเปนระบบและ
ถูกตอง  
  จากการวิเคราะหขอมูลใบส่ังผลิต ใบรายงานของเสีย ใบนําสงผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จ
แลวในแตละเดือน สรุปไดดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 : ตารางสรุปเปอรเซ็นตงานเผือ่ งานเสียและงานเหลือ 
เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2549
เดือน ตามP/O ส่ังผลิต งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ

มกราคม 10,805 13,542 2,737 25.33       11,321 2,221 20.56      516 3.81          
กุมภาพันธ 10,755 13,269 2,514 23.38       11,572 1,697 15.78      817 7.60          
มีนาคม 17,669 22,402 4,733 26.79       20,193 2,209 12.50      2,524 14.28        
เมษายน 127,606 161,619 34,013 26.65       140,334 21,285 16.68      12,728 7.88          
พฤษภาคม 11,012 13,980 2,968 26.95       12,610 1,370 12.44      1,598 14.51        
มิถุนายน 17,550 22,580 5,030 28.66       20,514 2,066 11.77      2,964 13.13        
กรกฎาคม 21,532 27,265 5,733 26.63       25,217 2,048 9.51        3,685 17.11        
สิงหาคม 14,308 17,859 3,551 24.82       16,613 1,246 8.71        2,305 16.11        
กันยายน 8,867 10,975 2,108 23.77       10,417 670 7.56        1,550 17.48        
มกราคม-กันยายน 240,104 303,491 63,387 26.40        268,791 34,812 11.47       28,687 9.45            

จํานวนแผน

 
 
 จากการรวบรวมขอมูลบนัทกึสั่งผลิต บนัทึกของเสีย บันทึกสงงานที่ผลติเสร็จและได
นํามาวิเคราะหตามตารางที่ 1 โดยมีขอมูลคําสั่งซ้ือของลูกคาทุกรายตั้งแตเดือน 
มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 เปนจํานวน 240,104 แผน ในดานการผลิตจะมีดําเนินการสั่ง
ผลิต ผลติภัณฑตามใบคําสั่งซ้ือของลูกคาทุกราย โดยมีการผลิตเผื่อจากยอดคําสั่งซ้ือประมาณ 
26.40 % ซ่ึงขึน้อยูกับความยากงาย ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑน้ัน ๆ 
 จากสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมในปจจุบันนี้ ผูประกอบการเล็งเห็นถึงการ
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการรักษาฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน พรอม
กับการหาลูกคาใหมเพ่ิมเติม ทั้งนี้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการผลิต ในชวงเดือน 
มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 พบวา บริษัท ไมมีการวางแผนงานดานการผลิต และไมมีผัง
กระบวนการผลิต ในขณะที่มีของเสียที่เกิดจากการผลิตประมาณ 11.47% แตบริษัทมีการเผื่อ
ของเสียอยูที่ 26.40%  
 จากขอมูลตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 มี
คําสั่งซ้ืออยางตอเน่ือง โดยที่เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 มีคําสั่งซ้ือมากที่สุด เน่ืองจากเปน
ฤดูกาลของงานผลิตภัณฑ  ในดานของการสั่งผลิต มีการผลิตมากกวาคําสั่งซ้ือ ประมาณ 
26.40% เปนงานเผื่อ และมีงานเสียเกิดขึ้นประมาณ 11.47% งานเหลือประมาณ 9.45% จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  บริษัทมีการเผื่อของเสียมากเกินไป  และเปอรเซ็นตของเสีย
แกวงตัวมาก  อยูระหวาง 7-20% ดังน้ันเพ่ือใหทราบอัตรางานเสียที่แกวงตัวนอยที่สุดจึงไดทํา
การวิเคราะหโดยแบงกลุมงานตามลักษณะความยากงายของงานดังน้ี งานงาย งานปานกลาง 
งานยาก ทั้งนี้การพิจารณาจําแนกตามความยากงายของงานพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดและ
การวางผังพิมพดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 : ตารางสรุปเปอรเซ็นตงานเผือ่ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานงาย 
เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2549 

 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 1,497       253 16.90     192 12.83 61 4.07
กุมภาพันธ 1,408       252        17.90     186        13.21    66         4.69          
มีนาคม 295          55         18.64     30         10.17    25         8.47          
เมษายน 416          84         20.19     52         12.50    32         7.69          
พฤษภาคม -             -            -           -            -          -            -               
มิถุนายน 1,176       224        19.05     113        9.61      111        7.93          
กรกฎาคม 319          61         19.12     10         3.13      51         15.99         
สิงหาคม 1,197       223        18.63     110        9.19      113        9.44          
กันยายน 1,540       270 17.53     130 8.44      140 9.09          
มกราคม-กันยายน 7,848 1,422 18.12      823 10.49     599          7.63             

จํานวนแผน
เดือน

 
 
 สําหรับงานงายจากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตงานเผื่อเดือนมกราคม -
กันยายน พ.ศ. 2549 น้ันโดยเฉลี่ยอยูที่ 18.12% เปอรเซ็นตงานเสียอยูที่ 10.49% เปอรเซ็นต
งานเหลืออยูที่ 7.63% ทําใหบริษัทสามารถลดเปอรเซ็นตงานเผื่อลงไดอีกแตทั้งน้ีตองไมนอย
กวาเปอรเซ็นตงานเสียดังแผนภูมิที่ 9 
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%งานเผื่อ

%งานเสีย

%งานเหลือ

 
แผนภูมิที่ 9 : แสดงการเปรียบเทียบ%งานเผื่อ%งานเสยี%งานเหลือสําหรับงานงาย 
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ตารางที่ 3 : ตารางสรุปเปอรเซ็นตงานเผือ่งานเสียและงานเหลือสําหรับงานปานกลาง 
     เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549    

 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 4,025       975        24.22    4,180       820        20.37    155        3.85         
กุมภาพันธ 7,144       1,621     22.69    7,673       1,092     15.29    529        7.40         
มีนาคม 9,352       2,218     23.72    10,528      1,042     11.14    1,176     12.57        
เมษายน 416          84         20.19    448          52         12.50    32         7.69         
พฤษภาคม 2,188       527        24        2,499       216        10        311        14            
มิถุนายน 3,741       864        23.10    4,259       346        9.25      518        11.25        
กรกฎาคม 9,296       2,154     23.17    10,668      782        8.41      1,372     14.76        
สิงหาคม 5,368       1,217     22.67    6,129       456        8.49      761        14.18        
กันยายน 4,550       1035 22.75    5,369 216 4.75      819 18.00        
มกราคม-กันยายน 46,080 10,695 23.21    51,753 5,022 10.90     5,673       12.31         

จํานวนแผน
เดือน

 
 
 สําหรับงานปานกลางจากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตงานเผื่อเดือนมกราคม-
กันยายน พ.ศ. 2549 น้ันโดยเฉลี่ยอยูที่ 23.21% เปอรเซ็นตงานเสียอยูที่ 10.90% ซ่ึงใกลเคียง
กับงานงาย  เปอรเซ็นตงานเหลืออยูที่ 12.31%   ซ่ึงสูงกวางานงาย  ฉะนั้นจึงสรุปไดวา 
งานปานกลางนี้บริษัทกําหนดเปอรเซ็นตงานเผื่อไวมากเกินไป แสดงวาบริษัทสามารถลด
เปอรเซ็นตงานเผื่อลงไดอีกแตทั้งนี้ตองไมนอยกวาเปอรเซ็นตงานเสียเชนเดียวกับงานงายดัง
แผนภูมิที่ 10 

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

%งานเผื่อ
%งานเสีย
%งานเหลือ

 
      แผนภูมิที่ 10 : แสดงการเปรียบเทยีบ%งานเผื่อ%งานเสีย%งานเหลือสําหรับงานปานกลาง 
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ตารางที่ 4 : ตารางสรุปเปอรเซ็นตงานเผือ่งานเสียและงานเหลือสําหรับงานยาก 
เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549    

 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 5,283       1,509     28.56    5,583       1,209     22.88    300        5.68        
กุมภาพันธ 2,503         721          28.81    2,737         487          19.46    234          9.35          
มีนาคม 9,147       2,735     29.90    10,645      1,237     13.52    1,498     16.38      
เมษายน 102,400    28,019    27.36    113,102    17,317    16.91    10,702    8.21        
พฤษภาคม 9,357       2,588     27.66    10,731      1,214     12.97     1,374     14.68        
มิถุนายน 13,308      4,067     30.56    15,698      1,677     12.60    2,390     13.76      
กรกฎาคม 11,942      3,523     29.50    14,207      1,258     10.53    2,265     18.97      
สิงหาคม 7,893       2,141     27.13    9,349       685        8.68      1,456     18.45      
กันยายน 3,040         840 27.63    3,643 349 11.48     603 19.84        
มกราคม-กันยายน 164,873 46,143 27.99    185,695 25,433 15.43    20,822    12.63      

จํานวนแผน
เดือน

 
 
  สําหรับงานยากจากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาเปอรเซ็นตงานเผื่อเดือนมกราคม - 
กันยายน พ.ศ. 2549 น้ันโดยเฉลี่ยอยูที่ 27.99% เปอรเซ็นตงานเสียอยูที่ 15.43% เปอรเซ็นต
งานเหลืออยูที่ 12.63% จะเห็นไดวาบริษัทเผื่อเปอรเซ็นตงานเผื่อใหสูงและในขณะเดียวกัน
บริษัทมีงานเหลือ 12.63% จึงทําใหบริษัทสามารถลดเปอรเซ็นตงานเผื่อลงไดอีกแตทั้งน้ีตองไม
นอยกวาเปอรเซ็นตงานเสียดังแผนภูมิที่ 11  

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

%งานเผื่อ

%งานเสีย

%งานเหลือ

 
แผนภูมิที่ 11 : แสดงการเปรียบเทยีบ%งานเผื่อ%งานเสีย%งานเหลอืสําหรับงานยาก 
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สวนที่ 3  วิเคราะหผลการเปรียบเทียบโดยใชทฤษฏี 7 QC Tools และ 7 Wastes 
 

  กระบวนการผลิตประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ  ที่ตอเน่ืองกันไปตั้งแต
กระบวนออกแบบ แมพิมพ สี ตัด ลายพิมพ รีด และบรรจุ ในกระบวนการดังกลาวจะพบวามี
ความสูญเสียตาง ๆ แฝงอยูไมมากก็นอย  ซ่ึงเปนเหตุใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการผลิตต่ํากวาที่ควรจะเปนทําใหกระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงมี
แนวคิดที่จะพยายามลดความสูญเสียเหลานี้ โดยใชทฤษฎี 7 QC Tools และ 7 Wastes เขามา
วิเคราะหหาสาเหตุของขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการผลิต 
 

วิเคราะหโดยใชผังกางปลา 
 

 กระบวนการผลิตของบริษัทมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนจากการการศึกษาพบวาใน
กระบวนการผลิตมีขั้นตอนหลักที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ 

1.  ขั้นตอนแผนกจัดทําบลอก  
2.  ขั้นตอนการพิมพ 

 3.  ขั้นตอนแผนกตรวจสอบคุณภาพ 
3 ขั้นตอนดังกลาวนี้ถือเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตของบริษัท   

1.  ข้ันตอนแผนกจัดทําบลอก  
           ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการผลิต ตอเน่ืองจากการออกแบบ ดังนั้นถา
ดําเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมฟลมผิดพลาดก็มีผลทําใหแมพิมพสกรีนผิดพลาด มีผลทําให
เกิดของเสียได จากการวิเคราะหโดยใชผังกางปลา หาสาเหตุขอผิดพลาดในการทํางานของ
ขั้นตอนนี้ ระบุสาเหตุของปญหาได 4 สาเหตุ ดังน้ี 

- วิธีการทํางาน สาเหตุเน่ืองมาจากการจัดทําบล็อกผิดแบบ บล็อกไมพอใช 
หรือบล็อกไมสะอาด เปนตน 

- บุคลากรสาเหตุเน่ืองมาจากบุคลากรขาดทักษะความชํานาญในงานที่ทํา 
หรือขาดการสื่อสารที่ดี 

- วัตถุดิบสาเหตุเน่ืองมาจากวัตถุดิบไมไดคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
- อุปกรณสาเหตุเน่ืองมาจากอุปกรณเกา ชํารุด ไมมีการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี 

ทั้งน้ี การวิเคราะหโดยใชผังกางปลา สามารถแสดงไดแผนภูมิที่ 12 
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          ขาดเทคนิค
     สื่อสารผิด      ขาดการอบรม             ขาดประสบการณ

  ใบงานผิด   งานเรงรีบ        ขาดสมาธิ            ขาดความมั่นใจ
         ฟลมมาไมทัน  ทํางานซ้ําซอน

บล็อกเปนลายผีหลอก               สับสนในงาน
      บล็อกตัน     สีติดขอบบลอก               เรงรีบ                  ไมเขาใจงาน    

  ลางบลอกไมสะอาด                ขาดการซักถาม

        ขอผิดพลาด
        ในการทํางาน

        เคมีขาดสตอก
    สืมส่ัง     ผาสกรีนขาดสตอก           ลืมเช็คเคมี             ลืมสั่งเคมี

           กําหนดเคมีเขาสตอกผิด

 บล็อกแตก              ลูกคาสงมาใหผิด
บล็อกร่ัว บล็อกขาดเปนรู   เคมีหมดอายุ

 ชุดอุปกรณเกา
 อุปกรณชํารุด

วิธีการทํางาน บุคลากร

อุปกรณ
วัตถุดิบ

ขาดการสื่อสารที่ดี

บล็อกไมพอใช

ผาสกรีนไม
เคมีภัณฑ

อัดบลอกผิด

บล็อกไมสะอาด

ขาดทักษะ

วิธีการทํางาน บุคลากร

อุปกรณ
วัตถุดิบ

บล็อกไมสะอาด

 
 

แผนภูมิที่ 12 : ผังกางปลาแผนกจัดทําบลอ็ก 
 

2.  ข้ันตอนการพิมพ 
ในกระบวนการนี้ตําแหนงของการวางพิมพ อุณหภูมิความรอนของเครื่องพิมพ  มี

ความสําคัญ เพราะถาวางตําแหนงการพิมพผิด หรืออุณหภูมิเครื่องพิมพไมสมํ่าเสมอ จะมีผลทํา
ใหลายพิมพที่ออกมาไมสมบูรณครบถวน  ซ่ึงจะทําใหเปนของเสียในกระบวนการผลิตทันที จาก
การวิเคราะหโดยใชผังกางปลา หาสาเหตุขอผิดพลาดในการทํางานของขั้นตอนนี้ ระบุสาเหตุ
ของปญหาได 4 สาเหตุ ดังน้ี     

   -   วิธีการทํางานสาเหตุเน่ืองมาจากการจัดทํางาน Off Set ผิด บล็อกสกรีน
ชํารุด หรือคุณภาพของกระดาษ  

-   บุคลากรสาเหตุเน่ืองมาจากความพรอมในการทํางานของบุคลากรทางดาน
สุขภาพ  จิตใจ หรือประสบการณ  

-  อุปกรณสาเหตุเน่ืองมาจากยางปาดและฉากพิมพไมเรียบ  
-  เครื่องจักรสาเหตุเน่ืองมาจากเครื่องพิมพเกา ชํารุด ขัดของทางเทคนิค

ระหวางการพิมพ ไมมีการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี 
ทั้งน้ี การวิเคราะหโดยใชผังกางปลา สามารถแสดงไดแผนภูมิที่ 13  
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แผนภูมิที่ 13 : ผังกางปลาแผนกพิมพ 
 

  3.  ข้ันตอนแผนกตรวจสอบคุณภาพ 
 คือ  ขั้นตอนการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต กระบวนการออกแบบการ
ออกแบบบลอก สี ตัด ลายพิมพ รีด และบรรจุ จากการวิเคราะหโดยใชผังกางปลา หาสาเหตุ
ขอผิดพลาดในการทํางานของขั้นตอนนี้ ระบุสาเหตุของปญหาได 4 สาเหตุ ดังน้ี 
 - วิธีการทํางานสาเหตุเน่ืองมาจากการตัดลายผิด คัดลายเสีย หรือเวลาไม
เพียงพอ  
 - บุคลากรสาเหตุเน่ืองมาจากบุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
ขาดทักษะหรือขาดประสบการณ  
 - งานสต็อกสาเหตุเน่ืองมาจากการเบิกแผนลายผิด หรือการเก็บสต็อกแผนลายที่
ไมไดมาตรฐาน  
 - อุปกรณสาเหตุเน่ืองมาจากเครื่องตัดเกา ชํารุด  
 ทั้งน้ี การวิเคราะหโดยใชผังกางปลา ไดแสดงตามแผนภูมิที่ 14  

 
 

          เหน่ือยลา   ปวดศีรษะ  ไมสบาย

          ระดับยางปาดไมเทากัน  สีวูบวาบ          ประสบการณ    ขาดเทคนิค
     หยิบบลอกผิด ขี้ลืม

งาน 100 Lpi พิมพสีไมลง    ขาดความชํานาญ   ไมรอ
         นับกระดาษผิด    ประมาท งวงนอน  ใจรอน

         หงุดหงิด
              ขอผิดพลาด
            ในการทํางาน

         เหล็กกลบเปนรอยฟนปลา
     สายลมแตก     เกิดไฟฟาสถิตย    

ลับยางไมเรียบ
เครื่องพิมพขัดของ ฉากพิมพไมเรียบ

 สีเคล่ือน       กระดาษยดื - หด    บล็อกขาดเปนรู บล็อกแตก

   อุณหภูมิไมคงท่ี ฉากกระดาษไมเรียบ บล็อกร่ัว       บล็อกตัน

วิธีการทํางาน
บุคลากร

อุปกรณเครื่องจักร

งาน OFF-SET

เคร่ืองพิมพ

กระดาษ

ยางปาด

ฉากพิมพ

ขาดสมาธิ

สับสน
เทคนิค

สุขภาพ

บล็อกสกรีนชํารุด
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               ไมเขาใจงาน
        Lay งานชิดเกินไป    งานเรงดวน           สับสนในงาน ขาดการติดตามผล

   ทํางานซํ้าซอน              ตัดขาด    เวลาไมพอ            เลื่อนกําหนดสง    เหน่ือยลา
  จํานวนสงไมครบ   ไมสบาย           ข้ีลืม

       สีเคลื่อน      ไมมีการจดบันทึก
       จัดลายสลับกัน            จํานวนสงไมครบ     เล่ือนกําหนดสง               ขาดเทคนิค

                  ความรูนอย             ไมมีประสบการณ
       ขี้ผงติด สีวูบวาบ

      ขอผิดพลาด         สีถลอก
      ในการทํางาน

       เคร่ืองตัดชํารุด            ไมมีตัวอยางงาน
      เปนเคร่ืองตัดชุดเกา          เบิกงานสตอกสับสน

 ชั้นเก็บแผนลายสูง
      เก็บแผนลายลําบาก

       ชั้นเก็บแผนลายไมเพียงพอ
     ดึงกลองเขา - ออก ลําบาก

       ช้ันเก็บแผนลายแคบ

วิธีการผลิต
บุคลากร

เคร่ืองจักร วิธีการสตอก

การเบิกแผน

ตัดลายผิด

คัดลายเสีย

เวลา

เคร่ืองตัด

สตอกแผน

สุขภาพ

ขาดทักษะ

ตรวจเช็คไม

 
 

แผนภูมิที่ 14 : ผังกางปลาแผนกตรวจสอบคุณภาพ 
 
สรุปปญหาและความสัมพันธของปญหา 
 
 บริษัท ศิวพล จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตแผนลอกลาย มานานกวา 15 ป จากการ
ดําเนินการงานที่ผานมาเกิดของเสียในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก ซ่ึงทางโรงงานไดใชกล
ยุทธในการแกไข โดยผลิตเผื่อจากคําสั่งซ้ึอ(PO)อีก 20-25% โดยใชประสบการณของผูจัดการ
ประมาณการ 
 จากการการศึกษาปญหาที่เกิดของเสีย ในกระบวนการผลิต 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการจัดบล็อก กระบวนการพิมพ และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ สามารถสรุป
สาเหตุของปญหาไดดังน้ี 

1. ของเสียที่เกิดจากวิธีการทํางาน  
บริษัทจะมีการจัดทําใบบันทึกคําสั่งผลิต ใหกับฝายผลิตแตละสวนงานการผลิต แต

ในระหวางกระบวนการผลิต การประสานงานคอนขางนอย และใชการสื่อสารดวยวาจาเปนสวน
ใหญ ทําใหเกิดปญหาของเสีย จากการนําบล็อกมาใชผิดในกระบวนการตอไป 

2. ของเสียที่เกิดจากบุคลากร 
บริษัทไมมีการอบรมพนักงาน หรือการสอนงานพนักงานใหมอยางจริงจัง รวมการ

ประเมินพนักงานใหมกอนทํางานจริง สงผลทําใหพนักงานยังความพรอมและความรับผิดชอบใน
กระบวนการผลิต 
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3. ของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบ   
บริษัทไมมีกระบวนการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ กอนจัดเก็บในคลังสินคา สงผลใหเกิด

ปญหาของเสีย ตั้งแตกอนนํามาใชในการผลิต  
4. ของเสียที่เกิดจากอุปกรณ   
บริษัทไมมีกระบวนควบคุมการทําความสะอาด และการจัดเก็บบล็อกอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหบล็อกอุดตัน เม่ือนําใชผลิตจึงเกิดของเสีย 
5. ของเสียที่เกิดจากเครื่องจักร 
บริษัทไมมีชางซอมเครื่องจักรและมีประสบการณโดยตรงประจํา เม่ือเกิดปญหา

เครื่องจักรเสียแจงชางภายนอกมาซอม สงผลทําใหเกิดของเสียและเสียโอกาสในการผลิต 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธของปญหา สามารถสรุปปญหาหลักของการเกิดของเสีย 
ไดดังน้ี 

1. ขาดการจัดทําผังกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ อยางชัดเจนพรอมทั้งการ
ติดตามผลการปฏิบัติ 

2. วัตถุดิบ อุปกรณเสื่อมคุณภาพ 
3. การบํารุงรักษาเครื่องจักร 

 
แนวทางการแกไขปญหา 
 แนวทางแกไขของบริษัทมี 1 แนวทางคือ กลยุทธระดับหนาที่ ซ่ึงอยูในสวนของกลยุทธ
ดานการปฏิบัติการการผลิตเสนอใหมีการจัดทําผังกระบวนการผลิตที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการติด
ไวภายในโรงงาน เพ่ือใหพนักงานรับทราบถึงกระบวนการอยางเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
สรางระบบการติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิตใหม 

ขอดี 
1. ทําใหพนักงานทุกคนที่อยูในสายการปฏิบัติการ รับทราบกระบวนการผลิตอยาง

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทํางานวามีความถูกตองหรือไม 
2. เปนการสรางระบบการสื่อสารและการทํางานเปนทีม 
3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มทักษะความสามารถใหกับพนักงาน 
4. สามารถลดอัตราการเกิดของเสียที่เกิดจากวิธีการทํางาน บุคลากร วัตถุดิบ และ

อุปกรณ  
5. สามารถลดตนทุนการผลิตได 
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ขอเสีย 
1. เพ่ิมปริมาณงานเอกสารในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. ตองใชระยะเวลาในการอบรมพนักงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน 
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน อาจสงผลใหพนักงานไมพอใจ

ลาออก 
 
การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางกลยุทธแกไขปญหาของบริษัท คือ กลยุทธระดับหนาที่ ซ่ึงอยู
ในสวนของกลยุทธดานการปฏิบัติการ ในสวนของการผลิตเสนอใหมีการจัดทําผังกระบวนการ
ผลิตที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการติดไวภายในฝายผลิตเพ่ือใหพนักงานรับทราบถึงกระบวนการอยาง
เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งสรางระบบการติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิตดังกลาว 
 ผลที่คาดวาไดรับ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดคาใชจายในการบริหารตนทุน 
ลดของเสียในกระบวนการผลิต และคาใชจายตางๆ ที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท 

เปาหมายที่ไดรับ คือ จะมีกระบวนการการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ในแตละ
ขั้นตอน มีการควบคุม ตรวจสอบและกําหนดผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
หรือไม และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตางๆ อยางตอเน่ือง รวมถึงตองมีการ
อบรมพนักงานที่เกี่ยวของ ใหมีความรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือกอใหเกิดการทํางาน
เปนทีม ทั้งน้ี ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอนดังรูปที่ 13 ถึงรูปที่ 19 
 กระบวนการดําเนินงานที่ไดจัดทําผังกระบวนการผลิตใหม มีดังน้ี 

1. กระบวนการออกแบบเตรียมฟลม และจัดทําบล็อก 
2. กระบวนการผสมสี 
3. กระบวนการพิมพ 
4. กระบวนการตัด 
5. กระบวนตรวจสอบคุณภาพ 
6. กระบวนการรีด 
7. กระบวนการบรรจุ 
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 กระบวนการออกแบบเตรียมฟลม 
 เริ่มจากตัวแทนจําหนายรับขอมูล และแบบสินคาจากลูกคาสงตอมาที่แผนกสนับสนุน
การขายของบริษัทเพื่อที่จะบันทึก Inquiry สงตอมายัง Lay ผังหรือวิเคราะหราคาเบื้องตนเพ่ือ
วิเคราะหหามาตรฐานของงาน ถาไดมาตรฐานสงตอไปยังขั้นตอนการทําใบเสนอราคาหรือ
ยืนยันการสั่งซ้ือ กรณีไมไดมาตรฐานสงใหแผนกบัญชตีนทุนเพ่ือทําการ Lay ผังหรือวิเคราะห
ราคาเบื้องตนอีกครั้ง จากขั้นตอนการวิเคราะหมาตรฐานสงตอมาทําใบเสนอเพือ่เปรียบเทียบ
งานหรือที่เรียกวางานตวัอยาง เพ่ือที่จะสงตอไปใหอนุมัติ ถาไมผานก็ทําใบเสนอใหม ถาผานก็
สงตอไปยังตวัแทน ใหรับทราบแบบและเงื่อนไข ผานตอมายังขบวนขึ้นตวัอยางพิมพและรดี 
และสงมาถึงขัน้ตัวแทน เลอืกงานลงการเมนท และขัน้ตอมาคือการตัดสินใจแกไขแบบ  ถาไม
ตกลงใหกลับไปยังขั้นตอนขึ้นตวัอยางพมิพหรือรีด ถาผานใหไปยังใบเสนอราคาหรือยืนยันการ
สั่งซ้ือใหการเมนท มาถึงขั้นตอนการแกไขราคา ถาไมผานใหสงไปยังแผนกบัญชีตนทุน ถาผาน
ใหเซ็นตยืนยนัการสั่งซ้ือและสงตอไปยังกระบวนการผลิตพิมพและรีด 
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รูปที่ 13 ผังแสดงข้ันตอนการออกแบบเตรียมฟลม 

ตัวแทนจําหนาย 

มาตรฐาน 

NO 

YES 

รับขอมลูและแบบสินคาลูกคา 

แผนกสนับสนุนการขาย 

บันทึก Inquiry 

Lay ผัง/วิเคราะหราคาเบื้องตน 

ใบเสนอ (เพือ่เปรียบเทียบงาน) 

อนุมตั ิ

Agencies รบัทราบแบบ/เงือ่นไข 

ขบวนการขึ้นตัวอยางพิมพ/รดี 

Agencies เลือกงานลง Garments) 

กระบวนการผลิต พิมพ/รดี 

แกไขแบบ 

ใบเสนอราคา/ยืนยันการสั่งซื้อ (ให Garments) 

แกไขราคา 

เซ็นตยืนยันการสั่งซื้อ 

แผนก บ/ช ตนทุน 

แผนก บ/ช ตนทุน 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 
(งาน Sample) 
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 ข้ันตอนการจัดทําบลอก 
 เริ่มจากการรับแผนงานและฟลมสงมายงัวางแผนงานทําแมแบบ และมีการตรวจสอบ 
ถาตรวจสอบไมผานสงกลับไปยังแผนกวางแผนการพิมพ ถาตรวจสอบผานสงตอไปเพ่ือน
เตรียมทํากรอบสกรีน ลางไขกรอบสกรีน อกกรอบสกรีน และสงตอไปยัง หาองศาและฉาบกาว
อัดบนกรอบสกรีน ถาหาองศาไมผานใหสงไป Art Computer ถาผานสงไปฉาบกาวอัดบนสกรนี 
สงตอไปเพ่ืออบกาวอัดบนกรอบสกรีนสงตอไป ดีดฟลมกรอบสกรีนที่ฉาบกาว ใชถายไฟ 
(Exprosure) กรอบสกรนีตดิที่ฟลม ตอมานํากรอบสกรีนหลังถายมาแชนํ้า ตอมาฉีดลายเพื่อให
กรอบแมแบบ ผานขั้นตอนการตรวจถาตรวจแลวไมผานใหกลับไปเริ่มตันใหมที ่ เตรียมกรอบ
สกรีน ถาผานการตรวจใหอุดรอยรั่วกรอบแมแบบ แลวติดกระดาษกาวกรอบแมแบบแลวเตรียม
เบิกจายใหหนวยพิมพ 
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รูปที่ 14 ผังแสดงข้ันตอนหนวยบล็อก 

วางแผนงานทําแมแบบ 

NO 

YES 

YES 
ตรวจ แผนก วางแผนการพิมพ 

N0

เตรียมกรอบสกรีน 

ลางไขกรอบสกรีน 

ตรวจ 

ฉาบกาวอัดบนกรอบสกรีน 

ดีดฟลมรอบสกรีนท่ีฉาบกาว 

รับแผนงาน และฟลม 

ฉีดลาย (Develop) เปนกรอบแมแบบ 

อบกรอบแมแบบ 

NO 

YES 

ตรวจ 

อุดรอยรั่วกรอบแมแบบ 

อบกรอบสกรีน 

หาองศา    Art Computer 
C C

อบกาวอัดบนกรอบสกรีน 

ติดกระดาษกาวกรอบแมแบบ 

เตรียมเบิกจายใหหนวยพิมพ 

ถายไฟ (Exposure)กรอบสกรีนติดท่ีฟลม 

แชนํ้ากรอบสกรีนหลังถาย 

Offset Pantone 

Offset 

Pantone 
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กระบวนการผสมสี 
 เริ่มจากรับแผนงานและตนแบบสี มาวางแผนงาน และตรวจสอบ ถากรณีตรวจสอบไม
ผาน สงแผนงานกลับวางแผนพิมพแกไขใหม กรณีตรวจสอบผานจายงานสั่งผลิต และเทียบเฉด
สีใหไดตามทีลู่กคาสั่ง กอนดําเนินการผลิตตวัอยาง แลวสงใหลูกคาตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือยืนยนั
กอนผลิตจริง ซ่ึงระหวางการดําเนินงานมีการตรวจสอบไมผาน จะดําเนินการจัดสงใหแผนก
วางแผนพิมพแกไขใหม กรณีทุกอยางตรวจสอบผานทัง้หมดจนถึงลูกคา จึงดําเนินการตวงสีและ
เคมีตางๆ และผสมสีตามทีผ่ลิตตวัอยาง และตรวจอีกครั้ง กรณีตรวจสอบไมผาน กลับไปตวงสี
และเคมใีหม กรณีตรวจสอบผานดําเนินงานจัดพรอมเบิกจายพิมพ 
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รูปที่ 15 ผังแสดงข้ันตอนการผสมสี 
 

วางแผนงาน 

NO 

YES 

YES 

ตรวจ แผนก วางแผนพิมพ 
NO 

จายงาน 
1.งานสั่ง ผลิต 
2.งานขอ Sample 

ตรวจ 

ผสมเฉดสีที่เทียบ 

รับแผนงาน และตนแบบสี 

NO YES ตรวจ 

Confirm/ผลิต 

ข้ันตอนเทียบเฉดสี 

จัดชุดสี (CMYK) 

ผสมสีตาม Confirmation 

ตวงเคมี/สี(อัตราสวน
และน้ําหนัก 

Offset 
Pantone 

Offset 

ปาดเฉดส ี

รีดเฉดสี ชิน้ตัวอยาง 

ลูกคา 

Pantone 

รีดตัวอยางภาพ/ลาย 

พิมพ 
1.Proof งานผลิต 
2.งานขอ Sample 

รับ Confirmation 
สี/แบบ 

รอการสั่งซื้อ 

ผสม 

พรอมเบิกจายพิมพ 

ตรวจ 

YES 

NO 

Sample 
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 กระบวนการพิมพ 
 เริ่มจากรับแผนงานและรายละเอียดการพิมพสงตอไปยังวางแผนงานเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดของสีและแบบถาไมผานการตรวจสอบสงไปยังแผนกวางแผน ถาผานการตรวจสอบ
สงไปยังพนักงานที่รับผิดชอบ ใหทําความเขาใจเรื่องตนแบบลําดับพิมพชั้นสีหรือเคมี และ
เตรียมเคมี วัตถุดิบ อุปกรณการพิมพ ตอมาดําเนินการอบกระดาษพิมพ โดยการตั้งแทนพิมพ
หรือเตาอบสี ตรวจสอบสีและกระดาษถาไมผานสงไปตั้งแทนพิมพหรืออบสีใหม ถาผานก็ใหเริ่ม
ขบวนการพิมพวนจนจบทุกสี และแยกเกรดงานเก็บกันชื้นและสงตอไปยังหนวยตรวจสอบ
คุณภาพ 
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รูปที่ 16 ผังแสดงข้ันตอนแผนกพิมพ 

รับแผนงานและรายละเอียดการพิมพ 

วางแผนงาน 

พ.น.ง. ทําความเขาใจ 
ตนแบบ/ลําดับพิมพช้ันสี/เคมี 

เตรียมเคมี/วัตถุดิบ/อุปกรณ การพิมพ 

ตรวจ 

เร่ิมขบวนการพิมพ 
วนจนจบทุกสี 

แยกเกรดงานเก็บกันชื้น 

แผนก วางแผนรวม 

NO 

NO 

YES 

YES 
ตรวจ 

ห.น. หนวยพิมพ 

สงหนวย QC 

อบกระดาษพิมพ 

ตั้งแทนพิมพ/เตาอบส ี
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กระบวนการตรวจสอบคณุภาพ 
 เริ่มจากรับแผนกพิมพเพ่ือมาตรวจกรณีไมผานสงเขาโกดังเพ่ือรอการทําลายในภายหลัง
กรณีตรวจสอบผานสงตอแผนกตัด ใหดําเนินการตอไป 
 

 
 

รูปที่ 17 ผังแสดงข้ันตอนหนวย QC  

รับงานจากแผนกพิมพ

สงแผนกตัด 

เขาโกดัง  
รอการทําลาย 

NO 

YES 
ตรวจ 
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ข้ันตอนหนวยรีด 
 เริ่มจากจัดทําสําเนารายงานงาน หรือคําสั่งทําเลมตัวอยาง เพ่ือติดตามผาหรือตําแหนง
งานจากลูกคา และเพ่ือติดตามผลสรุปแผนลายจากแผนกพิมพ แลวเสร็จมาวางแผนเตรียมการ
รีด และสงตอรับผาตําแหนงรีดจากลูกคาเพื่อจัดตรวจสอบผาจากลูกคาและทําตัวอยางโดยมีการ
ตรวจสอบกรณีไมผานสงกลับใหแผนกพิมพแกไขแลวสงกลับมาวางแผนงานเตรียมการรีดใหม 
กรณีตรวจสอบผานสงตอการเตรียมจายงานรีด และจายงานเขาหนวยงานรีดตามลําดับ 
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สําเนา Job List/ คําสั่งทําเลมตัวอยาง 

วางแผนงานเตรียมการรีด 
(งานทุกประเภท) 

หนวยรีด 

NO 

YES 

QC ผา จากลกูคา (ตําหนิ/จํานวน) 

ตรวจ 

ติดตามผา/ตําแหนง(งานทุกประเภท) 
จากลูกคา 

ติดตามผลสรุปแผนลาย(งานทุกประเภท) 
จากแผนกพิมพ 

รับผาตําแหนงรีด 
จากลกูคา 

ทํา Pattern 

ลกูคา 
แผนกพิมพ 

เตรียมเบิกจายรีด 

จายแผนงานและขอมูลการรีด 
(ทุกประเภท) 

 
 
 

รูปที่ 18  ผังแสดงข้ันตอนหนวยรีด 
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กระบวนการบรรจุ 
 เริ่มจากรับงานจากแผนกตัด บรรจุใสใน 2 ลักษณะ คือ บรรจุเปนแพ็ค เพ่ือรอจัดสงกับ
บรรจุแบบเขาลังเพ่ือเก็บเขาสต็อกในกรณีไมไดจัดสงทันทีแลวดําเนินการวางแผนการจัดสง
สินคา และดําเนินการจัดสงสินคาใหกับลูกคา 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 19 : ผังแสดงกระบวนการบรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รับงานจากแผนกตัด 

วางแผนการจัดสงสินคา 

บรรจแุบบเขาแพ็ค 
แพ็กละ 50, 100 หรือ 150  

บรรจแุบบเขาลัง 
เพ่ือรอคิวสงสินคา 

ดําเนินการจัดสง
ลูกคา 
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นอกจากที่มีการเสนอแนวทางแกไข โดยใหมีผังกระบวนการผลิตของแตละขั้นตอนที่
ชัดเจนแลว ยังไดมีการเสนอใหนําขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะหเพ่ือการบริหารจัดการลดของเสีย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้จากการที่บริษัท ไดนําแนวทางแกไขเกี่ยวกับเรื่องจัดทํา
ผังกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน เร่ิมนํามาใชในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ตามตารางรายงานการผลิตของแตละเดือน  พบวาเปอรเซ็นตของงานระหวางกอนการศึกษา
และภายหลังการศึกษา มีงานเผื่อลดลง 29.80% จากเดิม กอนการศึกษามีเทากับ 26.40% 
ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 18.70% สวนงานเสียลดลง 38% จากเดิมกอนการศึกษา มี
เทากับ 11.47% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 7.11% และงานเหลือลดลง 8.78% จากเดิม
กอนการศึกษา มีเทากับ 9.45% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 8.62% ดังตารางที่ 5   และ
ตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 15 
 
ตารางที่ 5 : สรุปยอดจํานวนการผลิต งานเผื่อ งานดี  งานเสีย และงานเหลือ กอนการศึกษา

เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2549  
 

พ.ศ. 2549
เดือน ตามP/O ส่ังผลิต งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ

มกราคม 10,805 13,542 2,737 25.33       11,321 2,221 20.56      516 3.81          
กุมภาพันธ 10,755 13,269 2,514 23.38       11,572 1,697 15.78      817 7.60          
มีนาคม 17,669 22,402 4,733 26.79       20,193 2,209 12.50      2,524 14.28        
เมษายน 127,606 161,619 34,013 26.65       140,334 21,285 16.68      12,728 7.88          
พฤษภาคม 11,012 13,980 2,968 26.95       12,610 1,370 12.44      1,598 14.51        
มิถุนายน 17,550 22,580 5,030 28.66       20,514 2,066 11.77      2,964 13.13        
กรกฎาคม 21,532 27,265 5,733 26.63       25,217 2,048 9.51        3,685 17.11        
สิงหาคม 14,308 17,859 3,551 24.82       16,613 1,246 8.71        2,305 16.11        
กันยายน 8,867 10,975 2,108 23.77       10,417 670 7.56        1,550 17.48        
มกราคม-กันยายน 240,104 303,491 63,387 26.40        268,791 34,812 11.47       28,687 9.45            

จํานวนแผน
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ตารางที่  6 : สรุปยอดจํานวนการผลติ งานเผื่อ งานดี  งานเสีย และงานเหลือ ภายหลัง
การศึกษาเดือนตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

 

ตามP/O ส่ังผลิต งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
ตุลาคม 13,829 16,725 2,896 20.94       15,608 1,117 8.08        1,779 12.86        
พฤศจิกายน 11,718 13,763 2,045 17.45       12,792 971 8.29        1,074 9.17          
ธันวาคม 12,272 14,390 2,118 17.26       13,288 1,102 8.98        1,016 8.28          
ตุลาคม-ธันวาคม 37,819 44,878 7,059 18.67         41,688 3,190 7.11          3,869 8.62            

จํานวนแผน
เดือน

 
 
 

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

%งานเผ่ือ %งานเสีย %งานเหลือ

กอนการศึกษา

หลังการศึกษา

 
 
    แผนภูมิที่ 15 : กราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบกอนและหลังการศึกษา ประจําป พ.ศ.2549 
 
 ทั้งนี้ ไดมีการนําเสนอใหกําหนดจุดควบคุมเพ่ือลดปญหา การผิดพลาดจากการทํางาน 
ใหมีการรวมกันทุกแผนก เพ่ือวางแผนการผลิต มีการควบคุมขั้นตอนการกําหนดอยางใกลชิด มี
การจัดระบบการตรวจสอบงานระหวางผลิต พรอมทั้งจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ ตลอดจนมี
ระบบทดสอบมาตรฐานการตรวจสอบของพนักงานที่เกี่ยวของ เพ่ือทําความเขาใจในเกณฑการ
ตรวจสอบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งใหมีการสรุปรายงานประจําเดือน ที่ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ รวมทั้งจัดทํากระดานแสดง
จํานวนรายละเอียดของคําสั่งผลิตทั้งหมด เพ่ือกําหนดตารางการทํางานของงานที่ตองทํา 
ทั้งหมด (ตาม Process Flow Chart) และใหลงวันที่ ที่ไดดําเนินการจริงเพ่ือติดตามเรงรัดให
เปนไปตามแผนที่วางไวโดยเครงครัด 
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 นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบกอนและหลังการศึกษา โดยจําแนกจากลักษณะงาน เปน
ตามงานงาย งานปานกลาง และงานยาก ไดดังน้ี 
 

ลักษณะงานงาย 
ทั้งน้ีจากการแบงตามลักษณะงานงายใชในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ตามตารางรายงานการผลิตของแตละเดือนพบวา เปอรเซ็นตของงานระหวางกอนการศึกษาและ
หลังการศึกษา มีงานเผื่อลดลง 12.03% จากเดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 18.12% ภายหลัง
การศึกษาลดลงคงเหลือ 15.94% สวนงานเสียลดลง 27.26% จากเดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 
10.49% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 7.63% และงานเหลือเพ่ิมขึ้น 8.91% จากเดิมกอน
การศึกษา มีเทากับ 7.63%     ภายหลังการศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 8.31% ดังตารางที่ 7  และตาราง 
ที่ 8 และแผนภูมิที่ 16 
 
ตารางที่ 7 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานงาย กอนการศึกษา  
 เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2549  
 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 1,497       253 16.90     192 12.83 61 4.07
กุมภาพันธ 1,408       252        17.90     186        13.21    66         4.69          
มีนาคม 295          55         18.64     30         10.17    25         8.47          
เมษายน 416          84         20.19     52         12.50    32         7.69          
พฤษภาคม -             -            -           -            -          -            -               
มิถุนายน 1,176       224        19.05     113        9.61      111        7.93          
กรกฎาคม 319          61         19.12     10         3.13      51         15.99         
สิงหาคม 1,197       223        18.63     110        9.19      113        9.44          
กันยายน 1,540       270 17.53     130 8.44      140 9.09          
มกราคม-กันยายน 7,848 1,422 18.12      823 10.49     599          7.63             

จํานวนแผน
เดือน
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ตารางที่ 8 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานงาย ภายหลังการศึกษา 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549  

 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
ตุลาคม 5,114       846 16.54 275 5.38      571 11.17
พฤศจิกายน 8,091       1,279 15.81 609 7.53      670 8.28
ธันวาคม 8,309       1,304 15.69 757 9.11      547 6.58
ตุลาคม-ธันวาคม 21,514 3,429 15.94      1,641 7.63       1,788 8.31             

จํานวนแผน
เดือน
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กอนการศึกษา

หลังการศึกษา

 
 
แผนภูมิที่ 16 : กราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบงานงายกอนและหลังการศึกษา ประจําป  
 พ.ศ. 2549 
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ลักษณะงานปานกลาง 
ทั้งน้ีจากการแบงตามลักษณะงานปานกลาง           ใชในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2549 ตามตารางรายงานการผลิตของแตละเดือน  พบวาเปอรเซ็นตของงานระหวางกอน
การศึกษาและหลังการศึกษา มีงานเผื่อลดลง 18.44% จากเดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 23.21% 
ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 18.93%  สวนงานเสียลดลง 15.23%   จากเดิมกอนการศึกษา 
มีเทากับ 10.49% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 9.24% และงานเหลือลดลง 21.28% จาก
เดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 12.31% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 9.69% ดังตารางที่ 8  
และตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 17 
 
ตารางที่ 9 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานปานกลาง กอนการศึกษา  

                เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2549  
 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 4,025       975        24.22    4,180       820        20.37    155        3.85         
กุมภาพันธ 7,144       1,621     22.69    7,673       1,092     15.29    529        7.40         
มีนาคม 9,352       2,218     23.72    10,528      1,042     11.14    1,176     12.57        
เมษายน 416          84         20.19    448          52         12.50    32         7.69         
พฤษภาคม 2,188       527        24        2,499       216        10        311        14            
มิถุนายน 3,741       864        23.10    4,259       346        9.25      518        11.25        
กรกฎาคม 9,296       2,154     23.17    10,668      782        8.41      1,372     14.76        
สิงหาคม 5,368       1,217     22.67    6,129       456        8.49      761        14.18        
กันยายน 4,550       1035 22.75    5,369 216 4.75      819 18.00        
มกราคม-กันยายน 46,080 10,695 23.21    51,753 5,022 10.90     5,673       12.31         

จํานวนแผน
เดือน
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ตารางที่ 10 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานปานกลาง ภายหลัง
การศึกษาเดือนตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2549  

 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
ตุลาคม 6,799       1,496 22.00 7673 622 9.15      874 12.85
พฤศจิกายน 3,637       748 20.57 4032 353 9.71      395 10.86
ธันวาคม 8,309       1,304 15.69 8856 757 9.11      547 6.58
ตุลาคม-ธันวาคม 18,745 3,548 18.93    20,561 1,732 9.24       1,816 9.69           

จํานวนแผน
เดือน
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แผนภูมิที่ 17 : กราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบงานปานกลางกอนและหลังการศึกษาประจําป 

พ.ศ. 2549 
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ลักษณะงานยาก 
ทั้งน้ีจากการแบงตามลักษณะงานยาก ใชในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ตามตารางรายงานการผลิตของแตละเดือน  พบวาเปอรเซ็นตของงานระหวางกอนการศึกษา
และหลังการศึกษา มีงานเผื่อลดลง 18.86% จากเดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 27.99% ภายหลัง
การศึกษาลดลงคงเหลือ 22.71% สวนงานเสียลดลง 37.78% จากเดิมกอนการศึกษา มีเทากับ 
15.43% ภายหลังการศึกษาลดลงคงเหลือ 9.60% และงานเหลือเพ่ิมขึ้น  3.72% จากเดิมกอน
การศึกษา มีเทากับ 12.63% ภายหลังการศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 13.10% ดังตารางที่ 10 และ 
ตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 18 
 
ตารางที่ 11 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานยาก กอนการศึกษา 

เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2549  
 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผ่ือ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
มกราคม 5,283       1,509     28.56    5,583       1,209     22.88    300        5.68        
กุมภาพันธ 2,503         721          28.81    2,737         487          19.46    234          9.35          
มีนาคม 9,147       2,735     29.90    10,645      1,237     13.52    1,498     16.38      
เมษายน 102,400    28,019    27.36    113,102    17,317    16.91    10,702    8.21        
พฤษภาคม 9,357       2,588     27.66    10,731      1,214     12.97     1,374     14.68        
มิถุนายน 13,308      4,067     30.56    15,698      1,677     12.60    2,390     13.76      
กรกฎาคม 11,942      3,523     29.50    14,207      1,258     10.53    2,265     18.97      
สิงหาคม 7,893       2,141     27.13    9,349       685        8.68      1,456     18.45      
กันยายน 3,040         840 27.63    3,643 349 11.48     603 19.84        
มกราคม-กันยายน 164,873 46,143 27.99    185,695 25,433 15.43    20,822    12.63      

จํานวนแผน
เดือน

 
 
ตารางที่ 12 : สรุปเปอรเซ็นตงานเผื่อ งานเสียและงานเหลือสําหรับงานยาก ภายหลังการศึกษา    

เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549  
 

ตามP/O งานเผ่ือ %งานเผื่อ งานดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
ตุลาคม 2,166         604 27.89 2525 245 11.31     359 16.57
พฤศจิกายน 115            33 28.70 132 16 13.91     17 14.78
ธันวาคม 4,528         909 20.08 5044 393 8.68       516 11.40
ตุลาคม-ธันวาคม 6,809 1,546 22.71    7,701 654 9.60      892 13.10      

จํานวนแผน
เดือน
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          แผนภูมิที่ 18 : กราฟแทงแสดงการเปรียบเทียบงานยากกอนและหลังการศึกษา  
                            ประจําป พ.ศ. 2549 
 

 
 



 

บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 บริษัท ศิวพล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตแผนลอกลายชนิดรีดรอน บริษัทประสบปญหา
กระบวนการผลิตไมมีประสิทธิภาพทําใหมีของเสียจากกระบวนการผลิตจํานวนมาก เน่ืองจาก
ลักษณะของธุรกิจเปนการรับผลิตแผนลอกลายภายใตลิขสิทธิ์ของลูกคา ดังนั้นสีของผลิตภัณฑ
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งจะแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบไมได การผสมสีหลายครั้งตอหน่ึง 
ผลิตภัณฑจะทําใหสีของผลิตภัณฑแตกตางกัน จึงสงผลใหบริษัทตองกําหนดนโยบายอัตราการ
เผื่อของเสียในอัตราสูงเพ่ือปองกันการผลิตไมครบตามคําสั่งซ้ืออันเนื่องจากมีของเสียจากการ
ผลิต กรณีที่บริษัทตองผลิตเพ่ิมเน่ืองจากผลิตภัณฑที่ผลิตไดยังไมครบตามคําสั่งซื้อ จะทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องสีของผลิตภัณฑซ่ึงอาจแตกตางกันในการผลิตแตละครั้ง ผลิตภัณฑที่ผลิต
ไดก็จะเปนของเสียทั้งหมด จากการศึกษาและใหคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
จัดทําผังกระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิตโดยนําขอมูลรายงาน
การผลิตเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2549 (ตามตารางที่ 5 หนา 51) มาวิเคราะหพบวามี
อัตราการเผื่อของเสีย 26.40% แตภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตแลวทําให
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น     โดยอัตราการเผื่อของเสียลดลงคงเหลือ 18 % 
(ตามตารางที่ 6 หนา 52) มีผลที่ตามคือทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในการผลิตได กลาวคือ 
สามารถลดคาไฟฟา คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาแรงงาน และคาวัตถุดิบ อีกทั้งมีระบบการ
จัดการกระบวนการผลิตที่ดีและสามารถควบคุมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
แขงขันกับคูแขงได สงผลใหบริษัทมีรายไดมากขึ้นและเติบโตอยางตอเน่ือง 
 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของ บริษัท ศิวพล จํากัด พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทมาจากหลายสาเหตุไดแก 
 ปญหาดานขอมูล บริษัทมีการบันทึกขอมูลแตไมไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและ
ประมวลผลเพื่อนํามาใชการบริหารจัดการองคกร 

ปญหาดานกระบวนการผลิต บริษัทไมไดจัดทําผังกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน 
ดังน้ันในการปฏิบัติงานพนักงานจะทําตามพนักงานคนเกาตอกันมาเรื่อย ๆ  โดยไมมีคูมือ
การศึกษารายละเอียดของงานที่ตนเองรับผิดชอบอยูและบริษัทไมมีรายละเอียดของหนาที่งาน
(Job Description) ที่พนักงานตองรับผิดชอบทําใหพนักงานขาดความเขาใจงานของตนเองอยาง
ลึกซึ้ง การถายทอดงานของพนักงานถายทอดโดยการบอกตอกัน ไมมีลายลักษณอักษร ทําใหผู
ถูกสอนไมเขาใจอยางแทจริงจึงทําใหเกิดของเสียมาก 
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 ปญหาดานการจัดการควบคุมผูปฏิบัติงาน ในกระบวนการผลิตหัวหนางานไมไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการควบคุมทีมงานของแผนก ดังน้ันจึงละเลยในการควบคุมอยางใกลชิดจึงทํา
ใหงานเกิดขอผิดพลาดและทําใหเกิดของเสียมาก 

จากปญหาดังกลาวผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหและเสนอแนวทางแกไขปญหา โดยใชกล
ยุทธระดับหนาที่ ซ่ึงอยูในสวนของกลยุทธดานการปฏิบัติการในสวนของการผลิตคือ จัดทําผัง
กระบวนการผลิตและติดตามการทํางานตามผังกระบวนการผลิตซึ่งทําใหกระการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากทําใหบริษัทสามารถลดเปอรเซ็นตการเผื่อของเสียลงไดและ
เปอรเซ็นตงานเสีย งานเหลือมีแนวโนมลดลง ซ่ึงสงผลใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนการผลิต
ได ลดคาใชจายตางๆ ที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานราคา
กับคูแขงในตลาดได 
 
ขอจํากัดทางการศึกษา 

1. ขอจํากัดทางดานเวลาในการศึกษากระบวนการผลิตเนื่องจากเจาหนาที่ของบริษัทมี
เวลาจํากัดในการพาเขาชมกระบวนการผลิต 

2. ขอจํากัดในการสัมภาษณผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตผูปฏิบัติงานมีเวลา
จํากัดเนื่องจากตองปฏิบัติงานไปขณะใหสัมภาษณ ทําใหการสัมภาษณเกิดความลาชา  
 
ขอเสนอแนะทางการศึกษา 

1. ควรทําการศึกษารายละเอียดของจุดควบคุมในแตละกระบวนการผลิตและกําหนด
เปอรเซ็นตของเสียที่ยอมใหเกิดไดในแตละขั้นตอนการผลิต 

2. ควรทําการศึกษาเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
           แบบสอบถาม 
 
 
 



แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร 
 

1. บริษัทดําเนินงานมานานกี่ป 
2. ธุรกิจหลักของบริษัทคืออะไร 
3. บริษัทผลติสินคาใดเปนหลัก 
4. กลุมลูกคาหลกัของบริษัทเปนกลุมใด 
5. บริษัทมีนโยบายขยายฐานลกูคาหรือไม 
6. บริษัทมีนโยบายในการบริหารดานการผลิตอยางไร 
7. บริษัทมีนโยบายการควบคมุคุณภาพอยางไร 
8. บริษัทมีนโยบายดานการพัฒนาพนักงานฝายผลติอยางไร 
9. บริษัทมีการกาํหนด Job Description ของพนักงานแตละตําแหนงหรือไม 
10. บริษัทมีการจดัอบรมใหความรูทางดานเทคนิคแกพนักงานหรือไมอยางไร 
11. บริษัทสามารถแขงขันทางดานราคากับคูแขงไดหรือไมเพราะเหตุใด 
12. บริษัทมีนโยบายการเปลี่ยนเครื่องจักรใหมหรือไม 
 
 

แบบสอบถามสําหรับผูปฏิบัติงาน 
 

1. กระบวนการแตละกระบวนการมีขั้นตอนอยางไร 
2. กระบวนการแตละกระบวนการมีปญหาใดบาง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
       เอกสารที่เก่ียวของ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
         รายงานการผลิต 
 
 
 



ตามP/O สั่งผลิต งานเผื่อ %งานเผ่ือ ของดี งานเสีย %งานเสีย งานเหลือ %งานเหลือ
1 4-ม.ค. แอลลักกี้ บ.  ไทยวาโก 250       320       70         28.00      260       60 24.00        10            4.00            
2 5-ม.ค. แอลลักกี้ บ.  ไทยวาโก 250       320       70         28.00      270       50 20.00        20            8.00            
3 7-ม.ค. พรีทีนปารต้ี บ.ภัทยา 928       1,200     272       29.31      1,003     197 21.23        75            8.08            
4 9-ม.ค. นางงามกับมามา บ. ลักกี้คลอเล็คชั่น 584       730       146       25.00      612       118 20.21        28            4.79            
5 9-ม.ค. อักษรโบราณ คุณ สจอค 39         50         11         28.21      42         8 20.51        3              7.69            
6 9-ม.ค. อักษรเปนยีนส บไฮยคอวลิต้ี 17         22         5           29.41      18         4 23.53        1              5.88            
7 9-ม.ค. หนาคน คุณ สจอค 17         25         8           47.06      20         5 29.41        3              17.65          
8 11-ม.ค. บัตรเคติต บ. ดี แอน ซี 17         25         8           47.06      20         5 29.41        3              17.65          
9 13-ม.ค. AIIZ  ACIVE บ.  ไดนา 162       200       38         23.46      182       18 11.11        20            12.35          
10 13-ม.ค. LITTIE  ผมหยิก บ.  ไทยวาโก 125       160       35         28.00      126       34 27.20        1              0.80            
11 14-ม.ค. มอรโตโชว #2 บ. เรืองนิจ17/01 425       550       125       29.41      435       115 27.06        10            2.35            
12 17-ม.ค. พรีทีนเลนดอกไมไฟ บ.ภัทยา 645       800       155       24.03      657       143 22.17        12            1.86            
13 17-ม.ค. อักษรพรีทีน บ.ภัทยา 200       250       50         25.00      211       39 19.50        11            5.50            
14 17-ม.ค. แสงโสม บ ไทยมาชิโอ 300       400       100       33.33      318       82 27.33        18            6.00            
15 18-ม.ค. LITTIE  ผมหยิก บ.  ไทยวาโก 125       160       35         28.00      131       29 23.20        6              4.80            
16 19-ม.ค. พรีทีนเลนดอกไมไฟ บ.ภัทยา 645       750       105       16.28      658       92 14.26        13            2.02            
17 20-ม.ค. พรีทีนกับลูกบอลลูน บ.ภัทยา 400       500       100       25.00      412       88 22.00        12            3.00            
18 20-ม.ค. เกรส-ผีเสื้อ บ. ไดนา 400       500       100       25.00      409       91 22.75        9              2.25            
19 23-ม.ค. พรีทีนบอลลูน+พรีทีนปารต้ี บ.ภัทยา 417       520       103       24.70      423       97 23.26        6              1.44            
20 23-ม.ค. หมีอานหนังสือ/ผลิต บ. ไทยวาโก 334       420       86         25.75      361       59 17.66        27            8.08            
21 23-ม.ค. พรีทีนกับลูกบอลลูน บ.ภัทยา 625       800       175       28.00      661       139 22.24        36            5.76            
22 25-ม.ค. ภปร บ.ไดนา 417       520       103       24.70      441       79 18.94        24            5.76            
23 26-ม.ค. ELLE ผูหญิงใสมงกุฎ บ. ไทยวาโก 300       380       80         26.67      314       66 22.00        14            4.67            
24 26-ม.ค. ELLE ผูหญิงกางแขน บ. ไทยวาโก 150       190       40         26.67      157       33 22.00        7              4.67            
25 26-ม.ค. ภปร บ. แกรนสปอรด 150       190       40         26.67      156       34 22.67        6              4.00            
26 26-ม.ค. PLAY BOY  PLAY MALE บ.ไคราโมด 148       190       42         28.38      157       33 22.30        9              6.08            
27 27-ม.ค. หมีABC บ. ไทยวาโก 400       500       100       25.00      422       78 19.50        22            5.50            
28 27-ม.ค. หางทองป 49 บ. เล็ก 300       400       100       33.33      318       82 27.33        18            6.00            
29 28-ม.ค. หมีABC บ. ไทยวาโก 400       480       80         20.00      411       69 17.25        11            2.75            
30 28-ม.ค. หมีใสมงกุฏ บ. ไทยวาโก 150       190       40         26.67      162       28 18.67        12            8.00            
31 31-ม.ค. พรีทีนปริ้นเซลบรา บ ปริ้นเซลบรา 852       1,000     148       17.37      900       100 11.74        48            5.63            
32 31-ม.ค. ดอกไม 3 สี บ. ภัทยา 333       420       87         26.13      352       68 20.42        19            5.71            
33 31-ม.ค. หมู MY friemd บ. นิฟเท็กซ 300       380       80         26.67      302       78 26.00        2              0.67            

เดือนมกราคม รวม 10,805    13,542    2,737      25.33        11,321    2,221      20.56         516             3.81              

บริษัท ศิวพล  จํากัด
รายงานการผลิต

ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

ลําดับ วันท่ี ช่ืองาน ช่ือลูกคา
จํานวนแผน



ประวัติผูศึกษา 
 

 นางสาวลลิตวรรณ  หาญชนะพล เกิดเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2509 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต  สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เม่ือปการศึกษา 2535 และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ในปการศึกษา 2548 เขาทํางานที่ สํานักงาน เค เอส เอ็น การบัญชีตั้งแตป 2544 
จนถึงปจจุบัน 
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