
 
 

งานบริการให้ค าปรึกษาบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



งานบริการให้ค าปรึกษาบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด 
 
 

โดย 
 

นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



TRUE FRAME SUPPLY COMPANY LIMITED CONSULTING  
SERVICE PROJECT 

 
 

BY 
 

MR.CHAIYANON SUKANJANAPORN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY 





 (1) 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ งานบริการให้ค าปรึกษาบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด 
ชื่อผู้เขียน นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ 
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะ/มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต 
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
 
งานบริการให้ค าปรึกษานี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย 

จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายกรอบรูปส าเร็จแบบขายส่งทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่บริษัทโดยใช้หลักการของการจัดการการปฏิบัติการเข้ามาเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา โดยเมื่อผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษาปัญหาโดยวิธีการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
นั้นพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัทอยู่ในส่วนของการบริหารต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ได้ท าการวางแผนไว้ 
และสามารถหาสาเหตุหลักได้จากการใช้แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการผลิต และการจัดเตรียมสินค้าเพ่ือส่งให้แก่ลูกค้าที่มีค าสั่งซื้อเข้ามาเป็นส่วนที่ท าให้เกิด
ปัญหาการมีต้นทุนที่สูงเกินไป ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริษัทนั้นมีกระบวนการที่สูญเปล่า
ค่อนข้างมาก ผู้ให้ค าปรึกษาจึงได้ใช้ทฤษฎีการผลิตแบบลีนเพ่ือระบุความสูญเปล่านั้นว่าเกิดขึ้นทีใด 
เมื่อทราบถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นแล้วจึงได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริหารของบริษัทเพ่ือแก้ไข
ปัญหา คือการใช้เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน โดยจากการประเมินความคุ้มทุนของโครงการในการแก้ไขปัญหานั้นพบว่าหากผู้บริหาร
ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามค าแนะน าจะสามารถได้รับผลตอบแทนคุ้มทุนภายในระยะเวลา 7 เดือน 
และจากนั้นจะมีต้นทุนการผลิตหรือก าไรที่มากข้ึนเดือนละ 77,000 บาท 

 
ค าส าคัญ:  การผลิตแบบลีน การจัดการการปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 
This consulting service project aim to study and solve the problems for 

True Frame Supply Company limited which manufacture and distribution picture 
frame all over the country. The main objective is to increase company’s ability in the 
current market situation by using the operation management theories. After the 
consultant was done studying the problems by interview and data collecting, found 
that the main problem of the company is the excess costs that make the cost higher 
than the planned cost. The consultant can define the cause of the problems by 
using fishbone diagram. The problems in the manufacturing and products distribution 
are the main reasons that make the cost too high. Then the consultant uses the lean 
manufacturing theory to study the problem deeper to define what the wastes in the 
processes are. After that conveyer belt and barcode technology was introduced to 
the company’s directors. The cost-benefit evaluation shown that if the company’s 
directors follow the advices the company will decrease the manufacturing cost for 
77,000 baht per month and the payback period of the projects is about less than 7 
months. 

 
Keywords: lean manufacturing, operation management 

 



 (3) 

กิตติกรรมประกาศ 
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ครอบครัว รุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ส่งผลให้
งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

อนึ่ง ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานบริการให้ค าปรึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดตลอดจนผู้สนใจในเรื่องนี้  
ซึ่งหากงานนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 รายละเอียดของกิจการที่จะท าการศึกษา 

 
1.1.1 ชื่อกิจการที่จะท าการศึกษา 

บริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด 
1.1.2 รายละเอียดบริษัท 

บริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 โดยด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกรอบรูปส าเร็จเป็นหลัก โดยจ าหน่ายในลักษณะขายส่งสินค้าให้กับร้านถ่ายรูปดิจิตอลทั่ว
ประเทศ มีการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และส่งสินค้าแก่ลูกค้าในพ้ืนที่อ่ืนผ่านระบบขนส่งเอกชนทั่วไป 

บริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดมีผู้บริหารสูงสุดคือ นายธนกฤต สุกาญจนาภรณ์ 
ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจไม้เส้นกรอบรูป และกรอบรูปส าเร็จมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยบริษัทนั้น
เดิมทีเป็นเพียงหน่วยงานธุรกิจน าเข้ากรอบรูปส าเร็จจากต่างประเทศเพ่ือจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
ประเทศไทยภายใต้บริษัท เบสท์มาร์คซัพพลาย จ ากัดจนกระทั่งผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาส
ทางการตลาด และศักยภาพในการผลิตของบริษัท ทรูเฟรม จ ากัดจึงได้ท าการซื้อข้อมูลทางธุรกิจอาทิ
เช่นรายชื่อลูกค้า และซัพพลายเออร์ รวมถึงเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงพนักงานบางส่วนเช่น
พนักงานขาย และจดทะเบียนบริษัทด าเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดในปัจจุบัน 

บริษัทให้ความส าคัญในด้านคุณภาพ และบริการเป็นหลักซึ่งเน้นทางด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ก าหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ า และมีรูปแบบสินค้าให้เลือกมากมาย 
เน้นการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการผลิตสินค้าที่มากกว่าคู่แข่งรายอ่ืน
เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ 

1.1.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดที่จะท าการศึกษาในแผนการให้

ค าปรึกษานี้คือกรอบรูปส าเร็จทุกขนาดที่ผลิตโดยบริษัท ซึ่งมีขนาดหลากหลายทั้งตามมาตรฐาน และ
ตามท่ีลูกค้าต้องการตั้งแต่กรอบรูปขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กรอบรูปส าเร็จของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด 
 
 
1.1.4 ผังกระบวนการในการผลิตกรอบรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 กระบวนการผลิตกรอบรูปส าเร็จ 
 
1.1.5 รายละเอียดกระบวนการผลิต 

 
1) การตัดไม้เส้น-เป็นกระบวนการที่จะน าไม้เส้นกรอบรูปมาตัดให้ได้ตามขนาด

และจ านวนที่ต้องการตามที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อเข้ามา โดยจะมีการตัดให้ปลายทั้งสองข้างท ามุม 45 
องศาเพ่ือน าไปใช้ในการประกบขึ้นมุมในขั้นตอนต่อไป 

รับค าสั่งซ้ือผ่านพนักงาน
ขายและสั่งผลิตสินค้า 

ตัดไม้เส้นกรอบรูปตาม
ขนาดค าสั่งซ้ือ 

ติดกาวขึ้นโครงกรอบรูป
และยึดมุมด้านขา้ง 

บรรจุลงกล่องและท าการ
ออกใบแจ้งหนี้, 
ใบเสร็จรับเงิน 

บรรจุใส่ฟิล์มพลาสติค 
ประกอบฝาหลังและ

กระจกเข้ากับโครงกรอบ 

เย็บมุมกรอบรูปด้านหลัง 

ประกอบขาตั้งและฝา
หลัง 

ส่งสินค้า 
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ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการตัดไม้เส้น 
 

2) การข้ึนโครงกรอบรูปด้วยกาวและยึดมุมด้านข้าง – เป็นขั้นตอนที่พนักงานจะ
น าไม้เส้นกรอบรูปที่ตัดได้ตามขนาดที่ต้องการมาติดขึ้นมุมฉากทั้งสี่มุมด้วยกาวร้อน จากนั้นจึงยึดตะปู
ขนาดเล็กที่ด้านข้างของกรอบรูปทุกมุมเพ่ือให้เกิดความแข็งแรงและเข้ามุมได้อย่างสนิทไม่มีรอยต่อที่
เห็นชัดเจนจนไม่ผ่านมาตรฐานการผลิตของบริษัท 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 ขั้นตอนการข้ึนโครงกรอบรูป 
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3) การเย็บมุมด้านหลังกรอบรูป – เป็นการเย็บมุมข้างหลังกรอบรูปด้วย

เครื่องจักรเย็บมุม เพ่ือยึดให้มุมท่ีท าการขึ้นโครงแล้วมีความแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักกระจกและฝา
หลังได้ อีกทั้งเป็นตัวช่วยให้รอยต่อของกรอบรูปส าเร็จมีความเรียบร้อยมากขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 1.5 ขั้นตอนการเย็บมุมหลังกรอบรูป 
 
 การประกอบกรอบรูป – เป็นขั้นตอนที่จะน ากรอบรูป กระจก และฝาหลังซึ่งได้ท าการ
ติดขาตั้งเรียบร้อยแล้วจากกระบวนการย่อยมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยในขั้นตอนนี้จะมีการใส่ใบปะ
หน้าที่มีโลโก้ของบริษัทเข้าไปด้วยเพ่ือให้เกิดความสวยงามเป็นที่ดึงดูดกับลูกค้า หรือในบางกรณีที่
ลูกค้ามีค าสั่งให้ใส่รูปตามที่ลูกค้าต้องการก็จะใส่รูปลงไปในขั้นตอนนี้ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากขั้นตอนนี้จะ
ได้กรอบรูปส าเร็จที่พร้อมใช้งานออกมา 
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ภาพที่ 1.6 ขั้นตอนการประกอบกรอบรูป 
 

4) บรรจุใส่ฟิล์มพลาสติค – เมื่อได้กรอบรูปส าเร็จที่พร้อมใช้งานแล้วจึงน ามา
บรรจุโดยบริษัทเลือกบรรจุลงฟิล์มพลาสติคที่จะหดตัวด้วยความร้อน แล้วจึงน าเคริ่องพ่นลมร้อนมา
เป่าให้ฟิล์มแนบสนิทลงไปกับตัวกรอบรูปเพ่ือให้เกิดความสวยงามและกันแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้ส าหรับกรอบรูปขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของฟิล์มพลาสติค บริษัทจะเลือกบรรจุโดยการห่อ
ในแอร์บับเบิ้ลเพ่ือกันแรงกระแทกไม่ให้กรอบรูปเสียหาย เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้บริษัทจะได้สินค้า
กรอบรูปส าเร็จที่พร้อมส่งขายให้แก่ลูกค้าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตกรอบรูปส าเร็จของบริษัท 

 

 
 
ภาพที่ 1.7 ขั้นตอนการบรรจุกรอบรูปลงห่อฟิล์ม 
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1.2 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
อุตสาหกรรมกรอบรูปส าเร็จในประเทศไทยจัดเป็นจัดเป็นสินค้าประเภทเน้นใช้งาน ซึ่งมี

วงจรชีวิตที่ยาวและมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง เนื่องจากมีอุปสรรคต่อผู้เล่นรายใหม่ไม่สูงมากนัก 
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตน้อย สินค้าขาดความมีเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะจึงท าให้มีคู่แข่งจ านวน
มาก แต่อย่างไรก็ตามตลาดกรอบรูปส าเร็จในประเทศไทยนั้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายกรอบรูปส าเร็จแบบขายส่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แต่ยังไม่มีผู้เล่นในตลาดรายใดที่ผูกขาดตลาดอยู่อย่างชัดเจน จึงเป็นการจ าเป็นที่บริษัท ทรู
เฟรมซัพพลาย จ ากัดจะต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นมาซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถเอาชนะ
คู่แข่งในตลาดได้ ในขณะเดียวกันนั้นบริษัทยังได้ใช้กลยุทธ์ราคาในการตั้งราคาสินค้า โดยตั้งราคาสูง
กว่าสินค้ารูปแบบใกล้เคียงกันของคู่แข่งในตลาด เน้นการสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการบริการที่ดี และ
ตัวเลือกสินค้าที่มากรวมถึงรายละเอียดการปรับแต่งสินค้าที่ลูกค้าสามารถก าหนดเองได้มากกว่า โดย
ไม่จ าเป็นต้องสั่งสินค้าในปริมาณมาก หรือกล่าวได้ว่าบริษัทเน้นการขายสินค้าโดยการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าผ่านการผลิตตามค าสั่งสื่อซึ่งไม่ได้ค านึงถึงปริมาณการสั่งซื้อมากนัก แต่เน้นความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ และเข้าไปศึกษาปัญหาของบริษัทได้เบื้องต้นนั้นพบว่า
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้นยังไม่สามารถควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
ขั้นต้นได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการผลิต อันมาจากความซับซ้อนของสินค้าที่ผลิตตามค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า และรูปแบบของสินค้าที่มีมากกว่าคู่แข่งรายอ่ืน อีกทั้งในช่วงที่สินค้าขายดีนั้นบริษัทยังมีการส่ง
สินค้าให้ลูกค้าล่าช้าเนื่องจากกระบวนการผลิตที่มีช่วงเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมาเกินไป 
นอกจากนี้การที่บริษัทต้องการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ท าให้บริษัทต้องมีการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างดีอีกด้วย แต่ในการผลิตสินค้าของบริษัทนั้นพบว่า ในกระบวนการ
ผลิตยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่สามารถน าเข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูลได้ อีกทั้ง
ยังขาดเทคโนโลยีที่จะช่วยลดเวลาในการท างาน ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณผลิตได้หากสามารถลดเวลาใน
การผลิตสินค้าต่อชิ้นได้ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันส่งผลให้กระบวนการ

ผลิตสินค้าขาดประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสร้าง และก าหนดวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงสร้างวิธีการท างานเพ่ือลดข้อผิดพลาด

และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตให้แก่บริษัทเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่ งขัน และ
สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ 

 
1.4 ขอบเขตในการให้ค าปรึกษา 

 
การบริการให้ค าปรึกษานี้จะครอบคลุมในการส่วนของการจัดการปฏิบัติการโดยเน้นใน

ส่วนกระบวนการของการผลิตสินค้ากรอบรูปส าเร็จของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัด โดยผู้ให้
ค าปรึกษาจะท าการศึกษาหาสาเหตุของปัญหา และเสนอวิธีการแก้ปัญหาแก่ผู้บริหารของบริษัท โดย
ใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการปฏิบัติการเข้ามาช่วยในการระบุปัญหา และน าเข้าเทคโนโลยีที่
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทได้ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้บริหารของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดจะได้รับทราบถึงสาเหตุ และความส าคัญ

ของปัญหาที่ท าให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าแผนที่ได้วางไว้ และได้ทราบถึงแนวทางการ
แก้ปัญหารวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทที่จะได้รับหากปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ให้ค าปรึกษา 
อีกท้ังยังท าให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นโอกาสและช่องทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจโดยรวมซึ่ง
อาจใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านอ่ืนต่อไป 

นอกจากนี้บริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดไม่ได้จ าหน่ายเพียงกรอบรูปส าเร็จเท่านั้น แต่
ยังมีการน าเข้าสินค้าไม้เส้นกรอบรูป และจ าหน่ายอีกส่วนนึงซึ่งถึงแม้รายได้จากส่วนนั้นจะไม่ได้สูงมาก
นัก แต่เป็นส่วนที่ก าลังเติบโตในตลาด ซึ่งบริษัทสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้ท าการน าเสนอ
ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจส่วนอื่นๆ ของบริษัทได้ 

เมื่อมีการแก้ไขปัญหาทางด้านต้นทุนแล้วจะท าให้บริษัทมีโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่ง
รายอ่ืน และมีอ านาจต่อรองในตลาดที่มีการแข่งขันทางด้านราคาสูงได้มากขึ้น และหากสามารถลด
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ข้อผิดพลาดในการตอบสนองค าสั่งซื้อของลูกค้าได้แล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวบริษัทได้มากขึ้นซึ่ง
ชื่อเสียงและความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินค้า และบริการถือเป็นสิ่งส าคัญในธุรกิจนี้ 

 
1.6 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรหากมิได้มีการแก้ไขปัญหา 

 
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในกรณีที่สินค้าส่งไปไม่ตรงตามค าสั่งซื้อของลูกค้า โดย

ส่วนมากจะเป็นการส่งสินค้าไม่ครบถึงแม้จะผลิตสินค้าครบตามค าสั่งก็ตาม หลายครั้งที่ลูกค้าจะ
ปฏิเสธไม่รับสินค้าที่ยังขาดส่ง ท าให้ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง และต้องจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วไม่ได้
ท าการส่งสินค้า นอกจากนี้ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นคือความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีต่อลูกค้านั้นจะ
ลดลงไปอย่างชัดเจนเนื่องจากไม่สามารถมั่นใจในตัวองค์กรได้กรณีที่มีค าสั่งซื้อส าคัญ ท าให้ลูกค้า
อาจจะไปเลือกสั่งสินค้าผ่านทางคู่แข่งที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ท าให้บริษัทสูญเสียลูกค้าประจ าไป
ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญมากในอุตสาหกรรมกรอบรูปส าเร็จ 

นอกจากนี้ในการผลิตสินค้าที่ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดยังส่งผลกระทบต่อต้นทุน
โดยตรงจากการที่ต้องเสียวัตถุดิบหลักไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ และไม่สามารถผลิตได้ปริมาณตาม
เป้าหมาย ท าให้ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ อีกทั้งคู่แข่ง
รายอ่ืนเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการผลิตซึ่งอาจจะท าให้ต้นทุนสินค้า
ต่ าลงและท าให้ราคาขายสินค้าต่ าลงอีก หากบริษัทไม่ตัดสินใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว 
อาจจะไม่สามารถผลิตสินค้าภายใต้ต้นทุนที่เพียงพอจะท าให้มีก าไรในการด าเนินงานของบริษัทต่อไป
ได้ 
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1.8 แผนการด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 1.1 
 
ตารางแผนการด าเนินงานการบริการให้ค าปรึกษา 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

1. ศึกษาข้อมูลบริษัทและสัมภาษณ์รายละเอียดทั่วไป 5 วัน (19-24 ก.ย. 59) 

2. ศึกษาปัญหาและข้อมูลการด าเนินงานย้อนหลังของบริษัท 5 วัน (25-30 ก.ย. 59) 

3. จัดท าร่างแบบการน าเสนอโครงการให้ค าปรึกษา 13 วัน (1-14 ต.ค. 59) 

4. สัมภาษณ์รายเอียดของกระบวนการผลิตเชิงลึก ส ารวจ
สถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสังเกตปัญหาที่เกิดข้ึน 

18 วัน (15 ต.ค. – 2 พ.ย. 59) 

5. สรุปปัญหาที่ได้จากการสังเกตการณ์ 7 วัน (3-10 พ.ย. 59) 

6. ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้แก้ปัญหา 5 วัน (15-20 พ.ย. 59) 

7. ท าแผนการแก้ปัญหา 10 วัน (21 พ.ย. – 1 ธ.ค. 59) 

8. น าเสนอแผนงานแก้ไขปัญหา 20 วัน (2-22 ธ.ค. 59) 
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บทที่ 2 
การวัดระดับของปัญหา 

 
2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแข่งขันในเชิงการจัดการการผลิต 

 
2.1.1 ความหมายของการผลิต และการปฏิบัติการ 

การผลิตและการปฏิบัติการ เป็นการน าปัจจัยการผลิตได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ 
ที่ดินและอาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ เงินทุน และความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ มาสร้างเป็น
สินค้าหรือบริการ เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ และยังเป็นการเพ่ิมอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่สินค้าหรือบริการนั้นๆ 

การผลิตและการปฏิบัติการถือได้ว่าเป็นการสร้างอรระประโยชน์ในหลายด้านคือ 
1) การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านรูปร่าง ท าให้วัตถุดิบเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้า 
2) การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่ เช่น การผลิตบริการการขนส่งที่

ขนส่งสิ่งของจากท่ีหนึ่งมายังอีกท่ีหนึ่ง 
3) การสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา ผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมาในเวลาที่

มนุษย์ต้องการ 
2.1.2 เป้าหมายของระบบการผลิตสินค้าหรือบริการ 

โดยทั่วไปแล้วในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องมีเป้าหมายทั้งหมด 7 
ประการคือ 

1) ผลผลิต (Productivity) คือ ต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามจ านวนที่ตั้งไว้ 
2) คุณภาพ (Quality) คือ ผลิตให้ได้คุณภาพตามท่ีต้องการ 
3) ต้นทุน (Cost) คือ ควบคุมต้นทุนต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ต่ าที่สุดหรือรับได ้
4) การจัดส่ง (Delivery) คือ ระยะเวลาการส่งมอบงานตามที่แผนที่ก าหนดไว้ 
5) ความปลอดภัย (Safety) คือ ต้องมีความปลอดภัยในการท างาน 
6) ขวัญก าลังใจ (Morale) คือ พนักงานต้องมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
7) สภาพแวดล้อม (Environment) คือ สามารถควบคุมของเสียหรือมลพิษ

ไม่ให้เกิดปัญหา 
2.1.3 ความส าคัญของคุณภาพ 

คุณภาพในยุคปัจจุบันนี้มีความส าคัญทั้งในระดับบริษัท และในระดับชาติ ใน
ระดับบริษัทนั้นคุณภาพมีความส าคัญขึ้นมาด้วยปัจจัยหลัก 4 อย่าง (4Cs) คือ 
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1) ลูกค้า (Customer) – เป็นแหล่งก าเนิดรายได้ของบริษัท ถ้าผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพไม่ถึงขนาดที่จะตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะไม่
ซื้อ นั่นย่อมหมายความว่า บริษัทสูญเสียรายได้ไปและจะยืนหยัดอยู่ในวงการธุรกิจไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพถึงระดับที่ตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ ลูกค้าได้ในวันนี้ ไม่ได้
หมายความว่าจะด ารงเช่นนั้นตลอดไป เพราะความต้องการ ความอยากได้ และรสนิยมของลูกค้า
สามารถแปรเปลี่ยนไปได้ทุกเวลา อ านาจซื้อของผู้บริโภคก็เช่นกัน วันนี้ผู้บริโภคมีอ านาจซื้อต่ าก็จะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง เมื่ออ านาจซื้อเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือก
ซื้อก็จะมีระดับสูงขึ้น ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ แม้ว่าผลิตภัณฑ์
เดิมจะไม่ด้อยคุณภาพลงไปเลย บริษัทที่ยึดมั่นในคุณภาพจะถือว่าลูกค้าคือผู้ตรวจสอบคุณภาพที่มี
อ านาจสูงสุดของบริษัท 

2) การแข่งขัน (Competition) – การผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ตรงตามความ
ต้องการหรือความอยากได้ของผู้บริโภคนั้นยังนับว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้ขายได้ เพราะคู่แข่งอาจท าได้
ดีกว่าก็ได้ ในประเด็นของการแข่งขันทางด้านคุณภาพนี้บริษัทต้องค านึงถึงคุณภาพสัมพันธ์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือ จะต้องให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูงกว่าคุณภาพของคู่แข่งขันอยู่
เสมอ 

3) ต้นทุน (Cost) – เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อก าไรของธุรกิจ เพราะ
ก าไรเท่ากับราคาลบด้วยต้นทุน บริษัทใดสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสัมพันธ์สูงได้โดยมีต้นทุนต่ า 
บริษัทนั้นย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เพราะอาจก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่ ากว่าผู้ประกอบการ
รายอ่ืนได้ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงแต่มีต้นทุนต่ านี้ได้แก่ ความสามารถในการ
ผลิต ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตให้มีความสูญเปล่าในระบบการผลิตให้
น้อยที่สุด ต้องท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรการผลิตให้น้อยที่สุด กิจกรรมการสร้าง
ผลิตภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทควรต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

4) วิกฤตการณ์ (Crisis) – หมายถึงเหตุการณ์ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อ ขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือร้ายก็ได้ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตคือคุณภาพ 
การปรับคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อ นั้นเป็นสิ่งจ าเป็น มิฉะนั้นอาจท าให้
ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพลงไปได้ 

ความส าคัญของคุณภาพดังกล่าวมานี้ ท าให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ในบริษัทต้องใส่
ใจในผลิตภาพการลดต้นทุน การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการฝึกอบรมพนักงาน 
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2.1.4 กุญแจส าคัญในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
กุญแจส าคัญในการแข่งขันประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกัน คือ 
1) ด้านคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพบริการ – คุณภาพนับเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรก

ของการแข่งขันปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นตลาดที่มุ่งเน้นช่องว่าทางการตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เป็นความสามารถท่ีธุรกิจผลิตได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 

2) ด้านราคาสินค้าหรือบริการ – ราคาสินค้าหรือบริการเป็นกุญแจที่รองลงมา
จะต้องเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาด บริษัทอาจจะผลิตสินค้าได้คุณภาพแต่ราคาสูงก็อาจจะท าให้
ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันกับคนอ่ืนได้เนื่องจากท าให้ราคาสินค้าสูงเกินไปกว่าที่ลูกค้าจะรับได้ 

3) ด้านการจัดส่ง – การจัดส่งเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ก าลังมีบทบาทมากในการ
ด าเนินธุรกิจทุกวันนี้ซึ่งแข่งขันกันด้วยเวลา ความรวดเร็ว และการตรงต่อเวลาเป็นกุญแจที่ส าคัญ
มากๆ หากบริษัทผลิตสินค้า คุณภาพดี ราคาไม่แพง แต่ส่งสินค้าล่าช้าเกินก าหนดก็ท าให้เราต้อง
สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ต้องเสียค่ารถส่งสินค้ามากกว่าปกติเป็นต้น หรือบริษัทอาจจะสูญเสียลูกค้า
รายนั้นเนื่องจากท าให้ลูกค้าเสียโอกาสทางธุรกิจ ท าให้ลูกค้าขาดความเชื่อม่ันได้ 

4) ด้านความยืดหยุ่น – ความยืดหยุ่นกล่าวคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบสินค้าได้รวดเร็วหรือปรับปริมาณการผลิตได้รวดเร็ว หรือออกสินค้าใหม่ๆ ได้รวดเร็วทันกับ
ความต้องการหรือรสนิยมของลูกค้าหรือตลาดได้ทันเวลา หรือความสามารถในการผลิตสินค้าได้
หลากหลายชนิด ธุรกิจที่สามารถท าได้ก็จะได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

5) ด้านการบริการ – การบริการต่างๆ ที่ให้กับลูกค้า เช่น บริการก่อนการขาย 
ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการสนับสนุนมากมาย บริการได้ตามที่
ลูกค้าต้องการไดเ้สมอ และตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นต้น 

 
2.2 การวัดระดับของปัญหา 

 
2.2.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้า 

1) ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ได้ออกแบบไว้ – เมื่อศึกษาข้อมูลย้อนหลังในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมาพบว่าต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทสูงกว่าที่ได้ท าการออกแบบไว้ ซึ่งจากเดิมบริษัทมี
การออกแบบสินค้าและตั้งราคาโดยก าหนดให้มีสัดส่วนก าไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 50% แต่เมื่อท าการ
ค านวณรายได้และต้นทุนย้อนหลังแล้วค่าสัดส่วนที่ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีก าไรขั้นต้นเหลือเพียง
ประมาณ 35% เท่านั้นในช่วง 6 เดือนล่าสุด และจากเดิมที่บริษัทคาดว่าจะมีก าไรก่อนภาษีที่
ประมาณ 25% กลับเหลือก าไรเพียง 16% เท่านั้นซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบในการ
แข่งขันโดยสูญเสียเงินทุนที่จะน าไปหมุนเวียนและสร้างผลประโยชน์ในด้านอื่น 
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ตารางที่ 2.1 
 
แสดงรายได้และก าไรในการด าเนินงานของบริษัท 

 
รายได้จากการขาย 

(บาท) 
COGS 
(บาท) 

อัตราส่วน
COGS 

ก าไรขั้นต้น 
(บาท) 

อัตราส่วน 
ก าไรชั้นต้น 

อัตราส่วน 
EBIT 

มี.ค. 2559 1,987,206 1,342,953 67.57% 644,253 32.42% 14.63% 
เม.ย. 2559 1,902,352 1,202,857 63.23% 699,495 36.77% 17.52% 

พ.ค. 2559 2,000,254 1,297,564 64.87% 702,690 35.13% 16.04% 

มิ.ย. 2559 1,905,030 1,261,701 66.23% 643,329 33.77% 14.98% 
ก.ค. 2559 2,033,942 1,286,468 63.25% 747,474 36.75% 17.51% 

ส.ค. 2559 2,055,536 1,333,262 64.86% 722,274 35.14% 15.50% 
 
2) ส่งมอบสินค้าล่าช้า ไม่ครบหรือผิดไปจากค าสั่งซื้อของลูกค้า – เป็นปัญหาที่เกิดใน

ขั้นตอนการผลิตซึ่งส่งผลให้มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าไม่ทันการ อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุให้
ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้ากับบริษัทในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งซื้อเร่งด่วนเข้ามา อาจจะท าให้
ลูกค้าหันไปเลือกซื้อสินค้ากับคู่แข่งรายอ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าแทน โดยเฉลี่ยแล้วในการวาง
แผนการผลิตและจ าหน่ายสินค้า บริษัทตั้งเป้าไว้ที่การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าช่วงโลว์ซีซั่น (เดือนมีนาคม
ถึงเดือนกันยายนในแต่ละปี) เฉลี่ยวันละ 80,000 บาท หรือเดือนละ 2,400,000 บาท แต่เมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากการด าเนินงานจริง พบว่าในแต่ละเดือนนั้น บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้เพียง 82.53% หรือ
ประมาณ 1,980,720 บาทเท่านั้น เทียบกับแผนที่วางไว้เท่านั้น นอกจากนี้จากยอดการส่งสินค้า
ทั้งหมด ยังมีจ านวนถึง 3% หรือประมาณ 59,421 บาทที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าอันเนื่องมาจาก
การส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด และจากสินค้าที่ลูกค้าปฏิเสธรับนั้นมีจ านวน 11.50% หรือคิด
เป็นมูลค่า 6,500 บาท ที่กลายเป็นสินค้าค้างสต็อกหรือใช้เวลานานกว่า 9 เดือนจึงจะจ าหน่ายได้หมด
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีรูปแบบไม่นิยมมากนักในตลาด นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
บรรจุสินค้าลงกล่องในการจัดส่งสินค้า ซึ่งโดยส่วนมากปัญหาที่เกิดคือการส่งสินค้าไปไม่ครบตามที่
ลูกค้าต้องการ ท าให้บริษัทต้องเสียต้นทุนการจัดส่งสินค้าอีกครั้งเป็นเหตุให้บริษัทมีต้นทุนในการส่ง
สินค้ามากเกินไปโดยเฉพาะการจัดส่งสินค้าด้วยรถส่งของของบริษัทเองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพราะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันในการจัดส่งสูง และในบางครั้งลูกค้าจะปฏิเสธไม่รับ
สินค้าที่ท าการส่งสินค้าล่าช้า โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการส่งสินค้าล่าช้าครั้งละ 500 บาทในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และครั้งละ 150 บาทส าหรับการส่งสินค้าล่าช้ากับลูกค้าที่อยู่เขต
ต่างจังหวัด ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนมาเฉลี่ยเดือนละ 8,217 บาท 
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ตารางที่ 2.2 
 
แสดงยอดขายและมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า 

 
ยอดจ าหน่าย

สินค้ารายเดือน 
(บาท) 

ยอดจ าหน่าย
สินค้าเฉลี่ย

รายวัน 
(บาท) 

มูลค่าสนิค้าท่ี
ลูกค้าปฏิเสธรับ

สินค้า 
(บาท) 

มูลค่าสนิค้าท่ี
ลูกค้าปฏิเสธรับ

สินค้า 
(%) 

มูลค่าสนิค้าค้าง
สต็อกที่เกิดจาก
การส่งสินค้า

ล่าช้า 
(บาท) 

มี.ค. 2559 1,987,206 64,103.41 59,002 2.97% 6,785.23 

เม.ย. 2559 1,902,352 63,411.73 66,205 3.48% 7,613.58 
พ.ค. 2559 2,000,254 64,524.32 50,452 2.52% 5,801.98 

มิ.ย. 2559 1,905,030 63,501 61,253 3.21% 7,044.10 

ก.ค. 2559 2,033,942 65,611.03 52,085 2.56% 5,989.78 
ส.ค. 2559 2,055,536 66,307.61 67,547 3.29% 7,767.91 

 
ตารางที่ 2.3 
 
แสดงจ านวนครั้งที่ส่งของล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของอีกครั้ง 

 

จ านวนครั้งที่ส่งของ
ล่าช้าของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

จ านวนครั้งที่ส่ง
ของล่าช้าของ
ลูกค้าในเขต
ต่างจังหวัด 

ค่าใช้จ่า
ย 

(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

(บาท) 

มี.ค. 2559 8 6,400 3 450 6,850 
เม.ย. 2559 13 10,400 12 1,800 12,200 
พ.ค. 2559 6 4,800 4 600 5,400 

มิ.ย. 2559 9 7,200 9 1,350 8,550 
ก.ค. 2559 10 8,000 3 450 8,450 
ส.ค. 2559 7 5,600 15 2,250 7,850 
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2.2.2 ระดับของปัญหา 
เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัท (2.3.1) และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล

ต่อการแข่งขันในเชิงปัจจัยการผลิต (2.2) แล้ว พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ 
อย่างชัดเจน ดังนี้ 

2.2.2.1 ปัญหาที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของระบบการผลิตสินค้าหรือบริการ 
1) ผลผลิต – บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามจ านวนที่ตั้งไว้ 
2) ต้นทุน – บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าโดยมีต้นทุนตามที่ก าหนดไว้ได้ 
3) การจัดส่ง – บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามก าหนดเวลาของ

ลูกค้าได้ 
2.2.2.2 ปัญหาที่เชื่อมโยงกับความส าคัญของคุณภาพ 

1) ลูกค้า – บริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เต็มที ่

2) การแข่งขัน – บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่าง
เต็มที ่

3) ต้นทุน – บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนสินค้าให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้ได้ 
2.2.2.3 ปัญหาที่เชื่อมโยงกับกุญแจส าคัญในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 

1) ด้านราคาสินค้าหรือบริการ – เนื่องด้วยต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่งรายอ่ืน
ท าให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ 

2) ด้านการจัดส่ง – บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาได้เป็น
บางครั้งจากกระบวนการจัดส่งที่ผิดพลาด 

จากความเชื่อมโยงของปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันต่างๆ 
ตามที่กล่าวมาขั้นต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดมีปัญหาที่ส่งผลชัดเจนต่อ
ความสามารถในการแข่งขันซึ่งส่งผลค่อนข้างชัดเจนในปัจจุบันจากการที่ไม่สามารถท าการแข่งขัน
ทางด้านราคากับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่รายอ่ืนได้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในกระบวนการผลิต
และจัดส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินงานของบริษัท อีกทั้งปัญหาเหล่านี้
อาจจะส่งผลต่อไปถึงความสามารถในการแข่งขันในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีซึ่งมี
สาเหตุมาจากการสูญเสียความเชื่อถือจากลูกค้าประจ าของบริษัท จึงสามารถกล่าวได้ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก อยู่ในระดับสูง จ าเป็นที่จะต้องได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน 

 



 16 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา 

 
3.1 วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา 

 
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ได้ท าการ

ออกแบบไว้ และปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า ซึ่งส่งผลเสียทางด้านการเงินและภาพลักษณ์ของบริษัท ทรู
เฟรมซัพพลาย จ ากัดอย่างมากดังที่แสดงให้เห็นในบทที่ 2 อันเป็นเหตุผลให้บริษัทอาจจะเสีย
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดรวมถึงขาดความยั่งยืนในธุรกิจได้ ผู้ให้ค าปรึกษาจึง
ท าการศึกษาวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการระบุหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่
ก่อให้เกิดปญัหาต่างๆ 

ในการหาข้อมูลเพื่อท าการศึกษาหาสาเหตุของปัญหานั้น ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการเข้าไป
เก็บข้อมูลด้วยตนเองและสอบถามข้อมูลจากคณะผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้จัดการโรงงานที่ควบคุม
กระบวนการผลิตทั้งหมดเพ่ือสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังได้ท าการสอบถาม
ผู้จัดการฝ่ายขายในการซักทอดปัญหาที่ส่งต่อจากกระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการขายและ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

หลังจากที่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าศึกษาและสรุปข้อมูลปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ท า
การสรุปสาเหตุส าคัญของปัญหาออกมาเป็นแผนภูมิก้างปลาเพ่ือที่จะน าไปจัดล าดับความส าคัญของ
สาเหตุเหล่านั้นต่อไป และใช้ในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริษัท 

 
3.2 สาเหตุของปัญหาการมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต้นทุนออกแบบ 

 
ส าหรับปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดนั้นคือปัญหาการมีต้นทุน

การผลิตที่สูงกว่าที่ควร เมื่อได้ท าการศึกษาหาสาเหตุด้วยการเก็บข้อมูลจากหน้างานจริงและการ
สัมภาษณ์แล้วพบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ วิธีการ คน และ วัตถุดิบ ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.1 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
 
จากแผนภูมิข้างปลาข้างต้น สามารถวินิจฉัยสาเหตุหลักที่ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงเกิน

ควรได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 แผนผังต าแหน่งที่ตั้งแผนกต่างๆภายในโรงงาน 

คน 

วิธีการ 

วัตถุดิบ 

ขาดความถูกตอ้งในการผลติ 

ไม่มีเทคโนโลยีในการ
ควบคุมการผลิต 

ผลิตสินค้าช้า 

มีขั้นตอนที่ไม่สร้าง
คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

มากเกินไป 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ไม่ดี 

ความไม่สม่ าเสมอในการ
ท างาน 

ขนาดและรูปร่างต่างกนั 

เวลาที่ใช้ในการท างานต่างกัน 

ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ได้
ท าการออกแบบไว ้
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3.2.1 สาเหตุจากปัจจัยทางด้านวิธีการผลิต 
หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้วิธีการผลิตสินค้าขาด

ประสิทธิภาพมีอยู่ด้วยกัน 2 สาเหตุคือ (1) ผลิตสินค้าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งนั้นกินระยะเวลาค่อนข้างมากเนื่องจากต้องใช้
พนักงานยกวัตถุดิบไม่ได้มีเครื่องจักรในการเคลื่อนย้าย ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
แก่ผลิตภัณฑ์ หากเสียเวลาในกระบวนการเคลื่อนย้ายมากเกินไปก็จะท าให้กระบวนการผลิตสิ นค้า
ตลอดทั้งไลน์การผลิตล่าช้าไปด้วย (2) ขาดความถูกต้องหรือความแม่นย าในการผลิต โดยมีการผลิต
สินค้าไม่เรียงล าดับค าสั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้งท าให้ไลน์การผลิตเกิดความสับสนและผลิตสินค้าล่าช้าจน
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่มีค าสั่งซื้อเข้ามาพร้อมๆ กันเป็นจ านวนมากในเวลาไล่เลี่ย
กัน เมื่อขาดการจัดล าดับค าสั่งซื้อที่ดี ท าให้มีงานค้างอยู่ในขั้นตอนการผลิตเป็นจ านวนมากซึ่งท าให้
สูญเสียทั้งพ้ืนที่การท างาน และเวลาในการจัดเรียงสินค้าใหม่ตามค าสั่งซื้ออีกครั้งก่อนจัดส่ง ทั้งนี้
ปัญหานี้เกิดจากการขาดการส่งต่อข้อมูลที่ดีภายในองค์กร โดยผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่ทราบ
ถึงข้อมูลสินค้าที่ท าการผลิตอยู่อีกทั้งไม่ทราบว่าค าสั่งซื้อแต่ละค าสั่งนั้นไปอยู่ในกระบวนการใดแล้ว
บ้างหากไม่เข้าไปท าการสอบถามข้อมูลจากพนักงาน โดยที่พนักงานฝ่ายผลิตก็ไม่ได้ใส่ใจในการท า
ตามล าดับค าสั่งซื้อมากนักท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการส่งต่อข้อมูลได้ จึงต้องหาวิธีการสื่อสาร
เพ่ือที่จะส่งต่อข้อมูลแบบ real time ในการท างานเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3 แผนผังสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตกรอบรูปส าเร็จ 
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จากรูปแผนผังสายธารคุณค่าข้างต้นแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาทั้งหมดในการผลิต
กรอบรูปส าเร็จจ านวน 1 lot หรือ 1 โหล (โดยส่วนใหญ่) ของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดซึ่งสรุป
ได้ว่าระยะเวลาของกระบวนการผลิตทั้งหมดคือประมาณ 39 นาทีซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นเวลาที่เพ่ิม
คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เท่ากับ 25.5 นาที และเป็นเวลาขนย้ายวัตถุดิบที่ไม่เพ่ิมคุณค่าให้แก่วัตถุดิบ 
13.5 นาทีหรือประมาณ 30% ของกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งเปรียบได้กับช่วงเวลาที่เสียเปล่าไปใน
การผลิต โดยในเวลา 1 วันบริษัทมีการผลิตสินค้าส่งจ าหน่ายเฉลี่ยประมาณวันละ 123 โหล เท่ากับมี
เวลาที่สูญเปล่าถึงวันละ 1,660.5 นาที โดยมีต้นทุนค่าแรงงานในการขนย้ายวัตถุดิบเฉลี่ยนาทีละ 
1.37 บาท ท าให้ใน 1 เดือนบริษัทเสียต้นทุนจากกระบวนการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบไปถึงเดือนละ
ประมาณ 68,246.55 บาท 

3.2.2 สาเหตุจากปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยทางด้านบุคลากรถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตาม

ก าหนดการท่ีวางไว้เนื่องจากในบางครั้ง พนักงานฝ่ายปฏิบัติการมีการลาหยุดงานท าให้โรงงานมีก าลัง
การผลิตไม่เต็มที่ ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านจริยธรรมที่ต้องแก้ไขโดยแผนกบุคคล โดยปัญหานี้สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาในการปฏิบัติงานได้เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง หรือความไม่เชี่ยวชาญใน
การท างานของตน 

3.2.3 สาเหตุจากปัจจัยทางด้านวัตถุดิบ 
การที่บริษัทยึดถือความได้เปรียบในการแข่งขันคือความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่นั้น ท าให้บริษัทต้องมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากกว่า
คู่แข่งรายอ่ืนซึ่งส่งผลให้บริษัทมีรูปแบบสินค้าหรือไม้เส้นกว่า 400 รูปแบบในการผลิต และด้วยการ
ผลิตที่ไม่ได้ผลิตสินค้าแบบใดแบบหนึ่งในปริมาณมากต่อหนึ่งค าสั่งซื้อนั้นท าให้การท างานใน
กระบวนการผลิตค่อนข้างกินระยะเวลามากในด้าน set up cost เช่นการเปลี่ยนระยะตัดไม้ของ
เครื่องตัด หรือการตั้งระยะห่างของลูกยึดในเครื่องเย็บมุมหลัง แต่ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการตลาดได้ จึงถือเป็นเงื่อนไขท่ีบริษัทต้องยอมรับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต้นทุนที่สูงกว่าปกติของบริษัทแล้ว 
พบว่าสาเหตุหลักอยู่ที่วิธีการจัดการผลิตที่มีเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่ามากเกินไป อีกทั้งยังขาด
เทคโนโลยีที่ช่วยในการควบคุมการผลิตหรือเทคโนโลยีที่ช่วยส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้บริหารทราบเผื่อให้
สามารถจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาโดยการขจัดส่วนเกินหรือ
ข้อผิดพลาดและสามารถจัดระเบียบให้กระบวนการผลิตได้แล้ว จะสามารถเพ่ิมก าไรขั้นต้นให้แก่
บริษัทโดยการลดต้นทุนการผลิตได้ 
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3.3 สาเหตุของปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า 
 
ผู้ให้ค าปรึกษาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า โดย

การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตท าให้ได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและท าการ
แจกแจงด้วยแผนภูมิก้างปลาท าให้ได้ทราบว่าสาเหตุหลักของความผิดพลาดมาจากปัจจัยหลักๆ 2 
ประการคือ วิธีการท างาน และบุคลากร ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการส่งสินค้า 

 
3.3.1 สาเหตุจากปัจจัยวิธีการท างาน 

เมื่อท าการศึกษาจากหน้างานจริงแล้วพบว่ากระบวนการเตรียมสินค้าส าเร็จรูป
เพ่ือจัดส่งสินค้าของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดนั้นไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ มาช่วยใน
การตรวจนับสินค้าก่อนส่ง หรือตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเทียบกับรายการสั่งซื้อ ในขั้นตอน
การบรรจุสินค้าก่อนส่งนั้นจะมีพนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นับและบรรจุสินค้าท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดโดยง่าย อันเนื่องจากความไม่แน่นอนในการท างานของมนุษย์ 
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ด้วยเหตุนี้ท าให้ส่งสินค้าไปไม่ครบตามจ านวนจริงหรือผิดไปจากค าสั่งซื้อ เป็น
เหตุให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจต่อบริษัทซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในด้านความเชื่อมั่น เช่นลูกค้า
เลิกสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท และในบางครั้งลูกค้าตัดสินใจรับสินค้าเท่าที่ส่งไปถึงในครั้งแรกเท่านั้น 
และยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังส่งไปไม่ถึงซึ่งสินค้าบางรูปแบบเป็นสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นัก ท า
ให้บริษัทต้องเก็บสินค้านั้นอยู่ในคลังสินค้าเป็นเวลานานเปรียบเสมือนต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปโดยไม่
สร้างรายได้ให้แก่บริษัท นอกจากนี้การส่งสินค้าหลายครั้งต่อหนึ่งค าสั่งซื้อยังส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง
สินค้าของบริษัท ที่ต้องส่งสินค้าหลายรอบเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะการส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการส่งสินค้า 

3.3.2 สาเหตุจากปัจจัยทางด้านบุคลากร 
จากการลงพ้ืนที่เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลพบวาในการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ

ให้ลูกค้านั้น พนักงานจะมีเพียงกระดาษใบค าสั่งซื้อเพียงหนึ่งแผ่นเท่านั้นในการเช็คว่าสินค้าได้ท าการ
ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ซึ่งด้วยเหตุนี้ท าให้พนักงานเกิดความผิดพลาดในการท างานได้ง่ายใน
กรณีท่ีเกิดความเหนื่อยล้าในการท างาน เป็นเหตุให้พนักงานเสียสมาธิและอาจจะก่อความผิดพลาดที่
ร้ายแรงได้ เช่นเดียวกับการน าสินค้าขึ้นรถส่งของ เมื่อพนักงานส่งของน าสินค้าขึ้นรถอาจจะสร้าง
ความผิดพลาดได้เช่นการน าสินค้าขึ้นรถส่งของไม่ครบจากการขาดความเอาใจใส่ของพนักงาน ซึ่ง
บริษัทควรจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือพนักงานในการที่จะป้องไม่ให้พนักงานท างานอย่างขาดความ
รอบคอบ 

 
3.4 การจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุแห่งปัญหาการมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต้นทุนออกแบบ 

 
หลังจากท าการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาการมีต้นทุนการผลิตที่สูงซึ่งเกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดเสร็จสิ้นแล้วผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึนโดยค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้คืนมาหากท าการแก้ปัญหา
รวมถึงเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ โดยได้ข้อสรุปล าดับของสาเหตุที่บริษัทควรจะ
ด าเนินการแก้ปัญหาไล่จากส าคัญมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ 

 
3.4.1 ความส าคัญของสาเหตุที่เกิดจากวิธีการด าเนินการผลิต 

ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าล าดับความส าคัญของสาเหตุค านึงจากผลตอบแทนที่จะ
ได้รับคืนในการแก้ปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจึงมีความเห็นว่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้นควรจะ
เน้นที่วิธีการด าเนินการผลิตเป็นส าคัญ เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้คิดเป็นมูลค่าต่อ
เดือนอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาเหตุอ่ืนๆ หากบริษัทสามารถขจัดปัญหาและข้อผิดพลาด
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ออกไปได้ก็จะได้รับผลตอบแทนคืนอย่างคุ้มค่า และสร้างผลก าไรอย่างมากให้กับบริษัทอีกทั้งยังช่วย
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทได้ในอนาคตอีกด้วย 

3.4.2 ความส าคัญของสาเหตุที่เกิดจากบุคลากร 
ส าหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขากบุคลากรนั้นถือเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างต่ าหาก

เทียบกับรายได้ของบริษัท แต่การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงบุคลากรเป็นเรื่องที่ยาก ละเอียดอ่อนและ
ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ผลตอบแทนที่ได้กลับวัดเป็นมูลค่าออกมาได้ยาก นอกจากนี้การ
แก้ปัญหาบุคลากรยังสามารถแก้ไขได้ผ่านการสร้างกระบวนการท างานที่ดี หรือใช้คู่มือการท างานใน
การก าหนดวิธีการท างานงานให้แก่พนักงาน ท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาไม่คิดว่าสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ส าคัญ
มากนัก 

3.4.3 ความส าคัญของสาเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบ 
ในความเป็นจริงแล้วการที่บริษัทมีจ านวนรูปแบบสินค้าค่อนข้างมาก ท าให้ชนิด

ของวัตถุดิบมีค่อนข้างหลากหลายเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั้นได้สร้างปัญหาส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก 
แต่ในทางเดียวกันนั้นก็เป็นจุดเด่นของบริษัท ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาคือการที่มีวัตถุดิบหลากหลาย
รูปแบบมากเกินไป การแก้ปัญหาที่สาเหตุนี้จึงไม่ใช่สาเหตุที่ควรกระท าเนื่องจากจะท าให้บริษัทขาด
จุดเด่น และขาดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
3.5 การจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุแห่งปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า 

 
เมื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้าของบริษัท ทรู

เฟรมซัพพลาย จ ากัดเสร็จสิ้นแล้วผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและสาเหตุที่
เกิดขึ้นโดยค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้คืนมาหากท าการแก้ปัญหารวมถึงเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการ
แก้ปัญหาเป็นส าคัญ โดยได้ข้อสรุปล าดับของสาเหตุที่ดังต่อไปนี้ 

 
3.5.1 ความส าคัญของสาเหตุที่เกิดจากวิธีการท างาน 

ในวิธีการท างานของบริษัทนั้นมีเครื่องมือในการตรวจสอบความผิดพลาดและ
ช่วยผ่อนเบาภาระหน้าที่ของพนักงานค่อนข้างน้อย ท าให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตอาทิเช่น ผลิต
ไม่ตรงตามค าสั่งซื้อ หรือจัดส่งสินค้าผิดพลาดค่อนข้างมาก ท าให้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 

3.5.2 ความส าคัญของสาเหตุที่เกิดจากบุคลากร 
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรนั้นเป็นเรื่องยากที่จะท าการแก้ไขเนื่องจากมีการ

วัดผลได้ยาก มีการลงทุนที่เยอะ และด้วยการที่เดิมทีนั้นพนักงานของบริษัทมีอัตราการลาออก
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ค่อนข้างสูง จึงท าให้การจัดฝึกอบรมพนักงานนั้นมีโครงการที่สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะจ าเป็นต้อง
จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่บ่อยครั้ง 

ด้วยบทวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้ค าปรึกษาจึงมีความเห็นว่าควรจะ
ด าเนินการแก้ปัญหาทั้งสองปัญหาโดยเน้นที่การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเป็นส าคัญทั้งซึ่งน่าจะช่วย
สร้างผลก าไรคืนให้กับบริษัทได้โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการไม่นาน 
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บทที่ 4 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

 
4.1 แนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีการผลิตแบบ Lean Manufacturing 

 
ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเปล่าต่างๆ แฝงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท า

ให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดต่ าลงกว่าที่ควรจะเป็น 
จากการที่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลของปัญหา จากนั้นจึงได้ท าการวิเคราะห์

หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่องการวิเคราะห์ต่างๆ ทางด้านการจัดการการปฏิบัติการแล้วท าให้ได้
ข้อสรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัทเกิดจากการที่มีความสูญเปล่ามากเกินไปซึ่งความสูญเปล่านี่มา
จากข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตสินค้า อีกทั้งในขั้นตอนการผลิตนั้นมีขั้นตอนที่ท า ให้สูญเสียเวลา
โดยที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ามากจนเกินไป 

เมื่อกล่าวถึงการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแล้วผู้ให้ค าปรึกษาจึงน าวิธีการ
แก้ปัญหาโดยอ้างอิงหลักการ lean manufacturing เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นการจัดการลดความสูญเปล่า 7 
ประการที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมาก
ที่สุดเพราะการใช้ทรัพยากรในการผลิต แต่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ถือเป็นความสูญเปล่า 

การลดความสูญเปล่าของกระบวนการถือเป็นการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน โดยความสูญเปล่าเกิดจากการใช้ทรัพยากรในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า แต่ไม่เกิดมูลค่า
ตามท่ีต้องการ ซึ่งการใช้ทรัพยากรย่อมท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นความสูญเปล่าคือการเกิดต้นทุนแต่ไม่
เกิดมูลค่าเพ่ิมนั่นเอง โดยได้แบ่งความสูญเปล่าเป็น 7 ประการดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1 ความสูญเปล่าอันเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 

การผลิตสินค้าปริมาณมากเกินความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรือผลิตไว้
ล่วงหน้าเป็นเวลานานมาจากแนวความคิดเดิมที่ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิตงานออกมาให้ได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่ าสุดในแต่ละครั้งโดยไม่ค านึงถึงว่าจะท าให้มีงานระหว่างท า
ในกระบวนการเป็นจ านวนมากและท าให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุ่น 

4.1.2 ความสูญเปล่าอันเกิดจากการรองาน 
การรอคอยที่เกิดจากการที่เครื่องจักร หรือพนักงานหยุดการท างานเพราะต้อง

รอคอยบางปัจจัยที่จ าเป็นต่อการผลิต เช่น การรอวัตถุดิบ การรอคอยเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง การ
รอคอยเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่สมดุล การรอคอยเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นต้น 
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4.1.3 ความสูญเปล่าจากการขนส่ง 
การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่วัสดุ เช่น การเคลื่อนที่ที่เกิน

ความจ าเป็น เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายและท าให้สัดส่วนระหว่างเวลาในกระบวนการท างาน
ไม่เหมาะสม สามารถขจัดได้โดยการลดการเคลื่อนท่ีของงานให้น้อยที่สุด 

4.1.4 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน 
เกิดจากการผลิตที่มีการท างานซ้ าๆ กันในหลายขั้นตอน ซึ่งไม่มีความจ าเป็น

เพราะการท างานที่ท าไปแล้วถือเป็นการท างานที่ไม่เกิดเนื้องานหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 
รวมถึงงานที่ไม่ช่วยให้ตัวสินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นกระบวนการนี้ควรควบรวมอยู่ในกระบวนการ
ผลิตให้พนักงานหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการท างาน 

4.1.5 ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บสินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้รอใช้งานถือเป็นความสูญเปล่าในการท างาน เพราะท า

ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลเก็บรักษาและอาจเสื่อมสภาพได้ 
4.1.6 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว 

การเคลื่อนไหวของพนักงานในการปฏิบัติงานทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นถือเป็น
ความสูญเปล่าในการท างานทั้งสิ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ผิดท่าทางหรือท่าทางการท างานที่ไม่
เหมาะสม เช่น ต้องเอ้ือมหยิบของที่อยู่ไกล ก้มตัวลงยกของหนักที่วางอยู่บนพ้ืนท าให้เกิดความล้าต่อ
ร่างกาย และท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน การลดความสูญเปล่าดังกล่าวจึงต้องการการจัด
อุปกรณ์และสถานที่ที่เหมาะสม 

4.1.7 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตของเสีย 
การท างานผิดพลาดที่เกิดจากการท างานรอบแรกแล้วไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด

ท าให้ไม่เกิดเนื้องาน จะต้องท างานอีกครั้งเพ่ือแก้ไขงานหรือท าให้งานสมบูรณ์ตามที่ต้องการ ซึ่งความ
ผิดพลาดถือเป็นความสูญเปล่าในการท างาน จะสามารถลดหรือขจัดได้โดยการเน้นการป้องกันความ
ผิดพลาด และถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจะต้องแก้ไขที่สาเหตุของความผิดพลาดนั้น เพ่ือท าให้ความ
ผิดพลาดไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งนอกจากการต้องท างานอีกครั้งเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีความถูกต้องออกมานั้น 
สินค้าท่ีผลิตออกมาอย่างผิดพลาดยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็นที่ต้องถูกน าไปก าจัดทิ้งอีก
ด้วย 

 
  



 26 

4.2 ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัญหาการมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต้นทุนที่ได้วางแผนไว้ 
 
หลังจากท่ีได้ท าการศึกษาวิธีการผลิตแบบ lean manufacturing โดยมีการให้ค านิยาม

เกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการแล้วนั้นผู้ให้ค าปรึกษาพบว่า ในส่วนของปัญหาการมีต้นทุนการผลิต
ที่สูงเกินกว่าต้นทุนการผลิตที่ได้ออกแบบไว้นั้นเกิดความสูญเปล่าที่ส่วนการผลิตต่างๆ ดังนี้ 

 
4.2.1 ความสูญเปล่าจากการขนส่ง 

ในขั้นตอนการผลิตสินค้าของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดนั้นมีขั้นตอนการ
ผลิตหลักอยู่ถึง 5 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแผนกหนึ่งไปยัง
อีกแผนกหนึ่งซึ่งเมื่อได้ท าการศึกษาแล้ว ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบโดยรวมของทุกแผนกนั้นกิน
ระยะเวลาค่อนข้างมากหรือประมาณ 30% ของระยะเวลาในการผลิตสินค้าทั้งหมด ซึ่งการขนส่ง
วัตถุดิบนี้ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า และยังเป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าอีกด้วย ความสูญ
เปล่าที่เกิดขึ้นจากการขนส่งนี้จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ควรจะเป็น 

4.2.2 ความสูญเปล่าจากการรองาน 
ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรองานในกระบวนการผลิตของบริษัทนั้น ถือเป็น

ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เนื่องจากในการผลิตสินค้า
ของบริษัทเดิมนั้นมีการแบ่งผลิตเป็นชุดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละขั้นตอนการผลิตนั้นมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตไม่เท่ากัน บางแผนกที่ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วนั้นในบางครั้งจ าเป็นที่
จะต้องรอวัตถุดิบจากแผนกก่อนหน้าที่มีการผลิตช้า จึงเกิดการรองานอย่างสูญเปล่าในแผนกนั้นและ
เป็นการเพ่ิมต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าเนื่องจากอัตราการผลิตสินค้าของแผนกนั้นจะถูกดึงให้ต่ า
ด้วยอัตราการผลิตของแผนกที่ผลิตช้า 

4.2.3 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว 
เนื่องจากการในกระบวนการผลิตของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดนั้นไม่มี

แผนกที่ท าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบโดยตรง แต่ใช้พนักงานในแต่ละแผนกท าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเอง 
ซึ่งวัตถุดิบบางอย่างมีน้ าหนักที่มากเช่น กระจก และไม้กรอบรูป ท าให้เมื่อพนักงานท าการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบเป็นจ านวนมากจะท าให้เกิดความล้า และเหนื่อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้พนักงานนั้นท างานได้ช้าลง 
มีอัตราการผลิตที่ต่ าลงไปเรื่อยๆ เมื่อท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
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4.3 ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า 
 
หลังจากท่ีได้ท าการศึกษาวิธีการผลิตแบบ lean manufacturing โดยมีการให้ค านิยาม

เกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการแล้วนั้นผู้ให้ค าปรึกษาพบว่า ในส่วนของปัญหาการส่งสินค้า
ผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนจากการผลิตสินค้าผิดพลาดซึ่งสามารถจ าแนกเป็นความสูญเปล่าดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน 

ในการตรวจสอบความถูกต้องในการผลิตสินค้าของบริษัทนั้นไม่มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่มีมาตรฐาน โดยให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ก าลังท าการผลิตในแผนกของ
ตนเอง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบนั้นไม่ได้การกระท าอย่างสม่ าเสมอ ในบางครั้งก็ไม่ได้ท าการ
ตรวจสอบแต่ในบางครั้งก็ท าการตรวจสอบซ้ าหลายครั้ง อันเนื่องมาจากขาดวิธีการท างานอย่างเป็น
ระบบ และตัวช่วยในการท างานเช่น อุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ 

4.3.2 ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย 
เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษาถึงปริมาณของเสีย หรือของที่ไม่สามารถน าไป

จ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทนั้น
มีการผลิตสินค้าผิดพลาดเป็นปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อต้องท าการผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
นั้นท าให้ใช้เวลาในการผลิตสินค้านานกว่าปกติ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกินระยะเวลาที่รับได้ของลูกค้าจึง
เกิดเป็นของเสีย เช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตออกมาบางรูปแบบไม่ตรงค าสั่งซื้อนั้นก็กลายเป็นของเสีย
เช่นเดียวกัน ความสูญเปล่านี้เกิดจากการที่พนักงานในสายการผลิตนั้นขาดความเอาใจใส่ และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ดี 

เมื่อได้ท าการศึกษาถึงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสาเหตุแห่งปัญหาของบริษัท ทรู
เฟรม ซัพพลาย จ ากัดแล้ว พบว่ามีความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นถึง 5 จาก 7 ประการของทฤษฎีการผลิต
แบบ lean manufacturing ผู้ให้ค าปรึกษาจึงมีความเห็นว่าในการแก้ปัญหาของบริษัทนั้นควรยึด
ทฤษฎี lean manufacturing เป็นหลักเนื่องจากหากท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยสามารถ
ขจัดความสูญเปล่าเหล่านี้ออกไปได้ ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทที่มากขึ้นและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้ 
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4.4 วิธีการแก้ปัญหาการมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต้นทุนที่ได้วางแผนไว้ 
 
จากการศึกษาปัญหา และสาเหตุแห่งปัญหาการมีต้นทุนสูงกว่าปกติที่เกิดขึ้นโดยเน้น

การรวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีการผลิตแบบ lean manufacturing ท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาทราบว่าปัญหาที่
เกิดนั้นมาจากความสูญเปล่าในการขนส่งวัตถุดิบ ความสูญเปล่าจากการรองาน และความสูญเปล่า
จากการเคลื่อนไหวมากจนเกินไป ท าให้การท างานของพนักงานขาดประสิทธิภาพซึ่งท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิตสูงขึ้นนั้นเอง 

เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วผู้ให้ค าปรึกษาจึงท าการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตเพ่ือ
ขจัดความสูญเปล่าเหล่านี้ โดยการน าสายพานขนส่งสินค้าเข้ามาติดตั้งเพ่ือขนส่งวัตถุดิบระหว่างแผนก
ต่างๆ เป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการใช้งานสายพานขนส่งสินค้า 
 
โดยในการติดตั้งสายพานขนส่งสินค้านั้นจะติดตั้งตามแนวสายการผลิตตั้งแต่แผนกแรก

คือแผนกตัดไม้ ไปจนถึงแผนกสุดท้ายคือแผนกบรรจุสินค้าลงกล่องในลักษณะทางเดียวรอบโรงงาน 
ซึ่งสายพานขนส่งสินค้านั้นจะมีหน้าที่น าวัตถุดิบที่ผ่านการท างานจากแผนกใดแผนกหนึ่งส่งต่อไปยัง
แผนกถัดไปโดยอัตโนมัติ ไม่จ าเป็นต้องให้พนักงานในสายการผลิตท าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเอง ดังรูป 
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ภาพที่ 4.2 แผนผังโรงงานหลังท าการติดตั้งสายพานขนส่ง 
 

ผู้ให้ค าปรึกษามีความเห็นว่าหากผู้บริหารของบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางท่ีน าเสนอให้นั้นบริษัทสามารถที่จะลดระยะเวลาในการผลิตสินค้า 1 lot ไปได้ถึง 30% หรือ
คิดเป็นมูลค่าถึงประมาณ 68,000 บาทต่อเดือน อ้างอิงหัวข้อที่ 3.2.1 ซึ่งมีค่าประมาณ 5% ของ
ต้นทุนในการผลิตสินค้าท้ังหมดของบริษัท เนื่องจากการใช้สายพานในการขนส่งวัตถุดิบระหว่างแผนก
ต่างๆ นั้นจะช่วยลดขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบโดยพนักงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าได้ อีกทั้งยังท าให้การ
ท างานมีความต่อเนื่อง ไม่เกิดความสูญเปล่าจากการรองาน และช่วยแบ่งเบาภาระการขนส่งของ
พนักงานซึ่งท าให้พนักงานไม่เกิดความเมื่อยล้าจนเกินไปในการท างาน และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้จากประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทในแง่ของ
ความเร็วในการผลิตนั้นจะสูงขึ้นอีกด้วยซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทในอนาคตเนื่องจากเมื่อกระบวนการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
ก็จะท าให้มีก าลังการผลิตสินค้าสูงขึ้น เพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการผลิตของบริษัท อีกทั้ง
สามารถรองรับค าสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ได้มากขึ้นอีกด้วย 
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4.5 วิธีการแก้ปัญหาการส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า 
 
จากการที่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษารายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทคือการ

ส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้าจนท าให้ลูกค้าของบริษัทเกิดความไม่พอใจจนปฏิเสธการรับสินค้านั้น 
พบว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นไม่ได้อยู่แค่ในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าเท่านั้น แต่เกิดจากการ
กระบวนการผลิตสินค้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งการ
ขาดเทคโนโลยีในการท างานของพนักงานเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความสูญเปล่าบางประการ เช่น ความ
สูญเปล่าจากการท างานซ้ าซ้อน และความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย ขึ้นซึ่งเป็นต้นเหตุให้การจัดส่ง
สินค้าล่าช้าตามการผลิตไปด้วย 

ด้วยเหตุนี้ผู้ให้ค าปรึกษาจึงต้องการเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการน าเข้าเทคโนโลยีไปใช้
ในการผลิตโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีหลักที่จะใช้คือเทคโนโลยีบาร์โค้ด ซึ่งผู้ให้
ค าปรึกษามีความเห็นว่าน่าจะช่วยให้การท างานของพนักงานมีความรวดเร็ว และแม่นย าเที่ยงตรงมาก
ขึ้น 
 

 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการใช้ระบบบาร์โค้ดช่วยในการผลิตสินค้า 
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ระบบบาร์โค้ดนั้นเป็นระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย า ซึ่งเป็น
การอ่านชุดตัวเลขที่มีการก าหนดเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ในการที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าการแปลง
ผลมาเป็นข้อมูลชนิดต่างๆ 

ส าหรับการใช้ระบบบาร์โค้ดนั้นจะใช้ในทุกแผนกของกระบวนการผลิตไปจนถึงการ
จัดส่งสินค้า โดยในการรับค าสั่งผลิตของแต่ละแผนกนั้นจะต้องท าการสแกนบาร์โค้ดที่ใบสั่งผลิตสินค้า
เพ่ือส่งต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลในส่วนบริหารเพ่ือรวบรวมข้อมูลและติดตามรายการค าสั่งซื้อ เพ่ือใช้
ในการจัดล าดับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในสินค้าแต่ละชิ้นจะมีป้ายบาร์โค้ดติ ดไว้
เพ่ือให้พนักงานในแต่ละแผนกสแกนบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้นเพ่ือเป็นการตรวจนับสินค้าและตรวจสอบว่า
สินค้าท่ีก าลังผลิตอยู่นั้นตรงตามค าสั่งซื้อหรือไม่ โดยเครื่องสแกนบาร์โค้ดท่ีใช้ควรเป็นชนิดไร้สาย และ
ส่งต่อข้อมูลได้ทันทีผ่านสัญญาณไร้สายเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการท างาน 

 
 
ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเครื่องสแกนบาร์โค้ดชนิดไร้สาย 

 
ผู้ให้ค าปรึกษามีความเห็นว่าการใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในขั้นตอนการผลิตสินค้านี้

จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิต และช่วยส่งต่อข้อมูลเพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลการ
ผลิตได้อย่างใกล้ชิด สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผล หรือวางแผนการผลิตได้ 
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บทที่ 5 
การประเมินความคุ้มทุนของโครงการ 

 
5.1 การประเมินความคุ้มทุนของโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 
จากการพิจารณาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากความ

ต้องการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดซึ่งเป็นต้นเหตุให้บริษัทมีต้นทุน
ในการผลิตที่สูงกว่าปกติ และอาจจะท าให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนั้น ผู้ให้
ค าปรึกษาได้ท าการเสนอแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาของปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 
5.1.1 การประเมินความคุ้มทุนของวิธีการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าปกติ 

ในการแก้ปัญหาการที่บริษัทมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ได้วางแผนไว้นั้น ผู้ให้
ค าปรึกษาได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาคือการติดตั้งสายพานล าเลียงวัตถุดิบตลอดช่วงสายการผลิตเพ่ือ
ลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่างแผนกต่างๆ เนื่องจากพบว่ามีความสูญเปล่าเกิดขึ้นใน
กระบวนการขนส่งนั้น เงินลงทุนที่บริษัทต้องท าการลงทุนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะ
มาจากค่าสายพานมูลค่า 350,000 บาทและค่าติดตั้งสายพาน 380,000 บาท อย่างไรก็ตามจากการ
สอบถามรายละเอียดจากบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งระบบสายพานนั้นพบว่าเมื่อท าการติดตั้งสายพาน
เสร็จสิ้นนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสายพานล าเลียงสินค้าอีกเฉลี่ยปีละ 14 ,000 บาท หรือ
เฉลี่ยเดือนละ 1,167 บาท รวมถึงมีการประมาณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการท างานของสายพานซึ่งประมาณ
การโดยบริษัทผู้ติดตั้งเฉลี่ยเดือนละ 1,800 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการให้บริการให้
ค าปรึกษาอีก 40,000 บาท และยังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินการอีกประมาณ 3 ,000 
บาท ซ่ึงเงินทุนของโครงการสามารถแจกแจงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.1 
 
แสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการติดตั้งสายพานขนส่งสินค้า 

รายละเอียด มูลค่า (บาท) 
ค่าสายพานขนส่งสินค้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ 350,000 

ค่าติดตั้ง 30,000 
ค่าบริการให้ค าปรึกษา 40,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 

รวมเงินลงทุนที่ต้องจ่าย 423,000 
 
เมื่อท าการแก้ไขปัญหาโดยวิธีข้างต้นแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยลด

ต้นทุนการผลิตของบริษัทได้เฉลี่ยเดือนละ 68,000 บาท ซึ่งต้นทุนที่ลดลงนี้เปรียบเสมือนผลก าไรที่ได้
คืนจากการลงทุนแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตามในการติดตั้งสายพานขนส่งสินค้านั้นยังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
รายเดือนที่ใช้ในการท างานของระบบสายพานอีกดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือนในการติดตั้งสายพานขนส่งสินค้า 

รายละเอียด มูลค่า (บาท/เดือน) 
ค่าบ ารุงรักษา ปีละ 14,000 บาท 1,167 

ค่าไฟฟ้า 1,800 

รวมค่าใช้จ่าย 1,967 
 
เนื่องจากบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพ่ิมเติมในการใช้งานระบบสายพานล าเลียง

สินค้าอีกเฉลี่ยเดือนละ 1,967 บาท ท าให้บริษัทมีต้นทุนที่ลดลง (ก าไร) ที่แท้จริงประมาณ 68,000 – 
1,967 = 66,033 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน
ได้ดังต่อไปนี้ 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน = ก าไรที่ได้คืนจากการลงทุน / เงินลงทุนที่ใช้ 
 = (66,033 x 12) / 423,000 
 = 187.33% 
ระยะเวลาการคืนทุน = เงินลงทุนที่ใช้ / ก าไรที่ได้คืนจากการลงทุน 
 = 423,000 / (66,033 x 12) 
 = 0.53 ปี หรือ 6 เดือน 11 วัน 
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5.1.2 การประเมินความคุ้มทุนของวิธีการแก้ปัญหาส่งสินค้าผิดพลาดหรือล่าช้า 
จากการที่บริษัท ทรูเฟรมซัพพลาย จ ากัดประสบปัญหาส่งสินค้าล่าช้าหรือ

ผิดพลาดนั้น เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษาเจาะลึกถึงที่มาของปัญหา พบว่าสาเหตุแห่งปัญหาที่
แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากขั้นตอนการขนส่งสินค้า แต่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่มีข้อผิดพลาด
ค่อนข้างมาก มีความสูญเปล่าทางด้านเวลาในการผลิตค่อนข้างสูง ท าให้ขนส่งสินค้าไม่ทันเวลาที่
ก าหนดจนบางครั้งลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้าและกลายเป็นสินค้าค้างสต็อกโดยสินค้ากลุ่มนี้มีมูลค่าเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 6,500 บาท อ้างอิงจากหัวข้อ 2.3.1 ซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับ รวมถึงค่า
จัดส่งสินค้าซ้ ากรณีที่ส่งสินค้าผิดพลาด และยังมีค่าดูแลรักษาสินค้าคงคลังมูลค่าประมาณ 3% ของ
มูลค่าสินค้า ผู้ให้ค าปรึกษาจึงท าการเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาเป็นตัวช่วยใน
การผลิต 

โดยในการแก้ปัญหานี้นั้น บริษัทต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบไร้
สายเพ่ือใช้ในการท างานเป็นจ านวน 14 เครื่อง (เฉลี่ย 2 เครื่องต่อ 1 แผนกทั้งหมด 7 แผนก) 
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 1 เครื่อง และจัดจ้างโปรแกรมเมอร์ส าหรับเขียนโปรแกรมเพ่ือท างานร่วมกับ
ระบบบาร์โค้ดเฉพาะของบริษัท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินการโดยสามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.2 
 
แสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการติดตั้งระบบบาร์โค้ด 

รายละเอียด มูลค่า (บาท) 

ค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด 14 เครื่อง 26,460 
ค่าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 7,500 

ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ส าหรับเขียนโปรแกรม 3,500 

ค่าบริการให้ค าปรึกษา 40,000 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000 

รวมเงินลงทุนที่ต้องจ่าย 78,460 
 
นอกเหนือจากเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบบาร์โค้ดแล้ว บริษัทยังมีค่าใช้จ่าย

รายเดือนในการใช้งานระบบบาร์โค้ดอีก เช่น ค่าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด และค่าไฟฟ้า โดยสามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.3 
 
แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือนในการติดตั้งสายพานขนส่งสินค้า 

รายละเอียด มูลค่า (บาท/เดือน) 
ค่าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 3,150 

ค่าไฟฟ้า 400 
รวมค่าใช้จ่าย 3,550 

 
เมื่อท าการติดตั้งระบบบาร์โค้ดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหา

การส่งสินค้าล่าช้าจนเกิดสินค้าค้างสต็อกได้ ซึ่งหากไม่มีสินค้าค้างสต็อกที่ต้องเก็บบริษัทจะลดต้นทุน 
หรือเพ่ิมก าไรได้ถึงเดือนละ 6,500 บาท อีกทั้งยังมีค่าเก็บสินค้าคงคลังที่ลดลงไปเดือนละ 3% ของ
สินค้าค้างสต็อกหรือประมาณ 195 บาท และค่าจัดส่งสินค้าซ้ าเฉลี่ยเดือนละ 8,216 บาท อ้างอิงจาก
หัวข้อที่ 2.3.1 ที่บริษัทสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปได้ ซึ่งเปรียบเสมือนผลก าไรที่บริษัทจะได้รับ
กลับคืนถึงเดือนละ 14,911 บาท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องท าการหักลบค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุก
เดือนเพ่ือใช้ระบบบาร์โค้ดด้วยเฉลี่ยเดือนละ 3,550 บาท ท าให้บริษัทได้รับผลก าไรที่แท้จริง 14,911 
– 3,550 = 11,361 บาท ซึ่งสามารถน าไปหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน หรือระยะเวลาคืนทุนได้
ดังต่อไปนี้ 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน = ก าไรที่ได้คืนจากการลงทุน / เงินลงทุนที่ใช้ 
 = (11,361 x 12) / 78,460 
 = 173.76% 
ระยะเวลาการคืนทุน = เงินลงทุนที่ใช้ / ก าไรที่ได้คืนจากการลงทุน 
 = 78,460 / (11,361 x 12) 
 = 0.57 ปี หรือ 6 เดือน 27 วัน 
 

5.2 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัท 
 
จากการที่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการศึกษารายละเอียดของปัญหาของบริษัทที่ก าลังประสบ

ปัญหาอยู่นั้น ผู้ให้ค าปรึกษาได้พบว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิตที่มี
ข้อผิดพลาดและความสูญเปล่าค่อนข้างมาก จึงได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดความสูญ
เปล่านั้นโดยอาศัยหลักทฤษฎีการผลิตแบบ lean manufacturing และได้ท าการเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาของปัญหาทั้งหมด รวมถึงประเมินความคุ้มทุนของการแก้ปัญหาจึงได้ข้อสรุปว่า ในการ
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แก้ปัญหาทั้งสองปัญหา บริษัทจะได้รับผลตอบแทนคุ้มต่อการลงทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 เดือน 
ซึ่งหากบริษัทท าการแก้ไขปัญหาทั้งสองวิธี เมื่อผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วนั้นบริษัทจะได้รับผลตอบแทน
คืนกลับมาถึงเดือนละประมาณ 77,000 บาท ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้ถึง 4% ท าให้ต้นทุน
การผลิตของบริษัทมีค่าใกล้เคียงกับต้นทุนที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้ 
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