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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยลีนทีส่ ง่ ผลต่อการลดความสูญเปล่าและการเพิม่ คุณค่าของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า ด้วยแนวคิดแบบลีน ทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการด้านการขนส่งและการคลังสินค้า ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี 33 โรงงาน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
อย่างมีสัดส่วน จากนั้นทำ�การสุ่มอย่างง่าย ผลงานวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ กระบวนการไหล
และการจัดการ โดยรวมมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัย
ด้านการจัดการคุณภาพ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการไหล เกี่ยวกับสินค้าสำ�รอง มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านการ
จัดการ เกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลัง
สินค้า โดยรวมมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านการ
คลังสินค้า เกีย่ วกับขัน้ ตอนและการบริการในการจัดเก็บสินค้า และมาตรฐาน/รายละเอียดในการจัดเก็บสินค้า มี
ความสำ�คัญอยูใ่ นะดับมาก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการขนส่ง เกีย่ วกับพาหนะในการส่งมอบสินค้า มีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า โดยรวมมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับ
ความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป มีความสำ�คัญอยู่ในะดับมาก
รองลงมา คือ ด้านความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง และด้านความสูญเปล่าจากการเคลือ่ นไหว มีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก
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4) ปัจจัยด้านการเพิม่ คุณค่า โดยรวมมีความสำ�คัญอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยทีม่ รี ะดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึง่
คือ ด้านการบริการ มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างองค์กร มีความสำ�คัญอยู่ในระดับ
มาก และอันดับสุดท้ายคือ ด้านกระบวนการ มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ: ลีนในการผลิต  ขนส่ง  คลังสินค้า  ลดความสูญเปล่า  เพิ่มคุณค่า
ABSTRACT
The objective of the study were to study the lean factor affecting waste reduction
and the increased value of manufacturers that used transportation and warehouse services,
and to study the impact of factors which affected waste reduction and the increased value of
manufacturers using transportation and warehouse services. With the lean concept, data were
collected from samples group who were well-qualified, experts, academics, transportation and
warehousing executives and employees in the manufacturing industry in Chonburi province,
there were 33 factories and selected them by proportional stratified random sampling, then
simple randomization. From the result, it was shown that quality management, flow process,
transportation and warehouse management, the factors of waste reduction and increased
value were highly important in general. 1) Factors of importance are number one Is a quality
management factor. Quality control value were highly important second, the flow factor
about backup products value were highly important and the last one is Management factors
about continuous improvement value were highly important 2) Transportation and Warehouse
factors. The overall level is very important. The most important factor is the number one
priority is warehouse factors about warehouse procedures and services and standard / detail
in storage value were highly important, secondly, transport factor about the vehicle in the
delivery of goods value were highly important. 3) Waste reduction factors. The overall level is
very important. The most important factor is the number one priority is too much waste from
production value were highly important, Second, the waste from inventory and the waste from
the movement value were highly important and finally, the waste from the production process
value were highly important. 4) Value Added Factor The overall level is very important. The
most important factor is the number one priority is service value were highly important the
next is organizational structure value were highly important and the last one is process value
were highly important respectively.
KEYWORDS: Lean of Manufacturer, Transportation, Warehouse, Waste Reduction, Increased Value
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บทนำ�

จากสภาพการแข่งขันทางการตลาดทีเ่ ข้มข้น
ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ในการจัดการระบบการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นับเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด
และบรรลุ เ ป้ า หมายในการแข่ ง ขั น ได้ ดั ง นั้ น
หลักการบริหารจัดการระบบการผลิตต่างๆ จึงได้
ถูกนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่าง
แพร่หลายแนวคิดแบบลีน นับเป็นหลักการหนึ่งที่
ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะ
ถูกนำ�มาใช้เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ แนวคิดแบบลีน (Lean)
เป็นปรัชญาการผลิตที่มุ่งลดความสูญเปล่า (Waste)
(ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช, 2554)
สำ�หรับระบบการผลิตแบบต่อเนื่องประเด็น
สำ�คัญของแนวคิดแบบลีน คือ การกำ�จัดทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีไ่ ม่สร้างคุณค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่ขนั้ วัตถุดบิ
จนกลายเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และตั้ ง แต่ ก ารออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ นถึ ง การบริ ก ารลู ก ค้ า ผลของการนำ �
แนวคิ ด แบบลี น มาใช้ จ ะช่ ว ยกำ � จั ด ความสู ญ เปล่ า
ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำ�กัดได้อย่างคุ้มค่า เกิดการทำ�งานที่สะดวกรวดเร็ว
สามารถลดต้นทุนการดำ�เนินงานลงได้ สามารถลด
เวลาการทำ�งานที่ไม่จำ�เป็น คำ�ว่า ลีน แปลว่า ผอม
หรือบาง ในที่นี้มีความหมายในแง่บวก ถ้าเปรียบกับ
คน ก็ ห มายถึ ง คนที่ มี ร่ า งกายสมส่ ว นปราศจาก
ชั้นไขมัน แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ถ้า
เปรียบกับองค์การจะหมายถึง องค์การที่ดำ�เนินการ
โดยปราศจากความสูญเสียในทุก ๆ กระบวนการ
มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
เหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น เราเรี ย กองค์ ก ารที่ มี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวว่า “วิสาหกิจแบบลีน” หรือทีใ่ นเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติเรียกว่า “วิสาหกิจทีก่ ระชับ” (Lean
Enterprise) (นพธาดา ไชยบัง, 2553)

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ลี น ใ น
สภาพแวดล้ อ มของการขนส่ ง และคลั ง สิ น ค้ า คื อ
ต้นทุนรวมที่ลดลง เงินทุนดำ�เนินการลดลง และ
การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนว่า
เป็นผลประโยชน์แบบเดียวที่ประยุกต์ใช้ในการขนส่ง
และคลังสินค้า และวิธกี ารอืน่ ๆ แต่ส�ำ หรับลีน แนวคิด
คือ การทำ�ให้สิ่งที่มีความสำ�คัญในการจัดการขนส่ง
และคลังสินค้านั้นมีความเรียบง่ายขึ้น จนเครือข่าย
ทั้ ง หมดสามารถดำ � เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มากขึ้น เช่น โอกาสในการปรับปรุงของการขนถ่าย
พาเลท โอกาสในการปรับปรุงของการหยิบสินค้า
โอกาสในการปรับปรุงของการวางพาเลทในชั้นวาง
และการห่อหุ้ม โอกาสในการปรับปรุงของการตรวจ
และทำ�บรรจุภัณฑ์ โอกาสในการปรับปรุงของการ
ส่งสินค้า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้มีการนำ�
หลั ก การของลี น มาใช้ ง าน โดยบริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านโลจิสติกส์ได้นำ�แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในขั้นตอน
การขนส่ง จากเดิมบริษัทต้องการขนส่งสินค้าไปให้
ถึงจุดหมายเท่านั้น แต่เมื่อกระบวนการทำ�งานของ
บริ ษั ท เกิ ด ความเสถี ย รแล้ ว บริ ษั ท ก็ จ ะเริ่ ม มี ก าร
คิดค้นแนวทางการขนส่งเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
เป้ า หมายเพื่ อ การประหยั ด ต้ น ทุ น โดยรวม และ
สามารถขนส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำ�หนด
และเกิดเป็นการขนส่งแบบ Milk Run (สนัน่ เถาชารี,
2551)
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาปั จ จั ย ลี น ที่
ใช้ ใ นการขนส่ ง และการคลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำ�งาน ลดการสูญเปล่า รวมถึงการ
ลดต้ น ทุ น ลดขั้ น ตอนที่ ไ ม่ จำ � เป็ น การวิ เ คราะห์
กระบวนการทัง้ หมด และการเพิม่ คุณค่าให้กบั โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้บริการการขนส่งและการ
คลังสินค้า
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการลดความ
สูญเปล่าและการเพิ่มคุณค่าของโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตที่ใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การประกันคุณภาพ
- การบริหารคุณภาพ
กระบวนการไหล
- ระบบคัมบัง
- สินค้าสำ�รอง
การจัดการ
- งานที่เป็นมาตรฐาน
- การควบคุมด้วยการมองเห็น
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ความรู้พื้นฐานของลีน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำ�ให้ทราบความเชือ่ มโยงด้านการขนส่ง
และการคลังสินค้า
2. ทำ�ให้ทราบความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ การไหลเวียนสินค้า การแลกเปลีย่ นสินค้า พืน้ ที่
และเกิดความเชื่อมโยง

ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า

ปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า

การขนส่งสินค้า
- พาหนะในการส่งมอบสินค้า
- ขั้นตอนและการบริการในการส่งมอบสินค้า
- มาตรฐาน/รายละเอียดในการส่งมอบสินค้า

การลดความสูญเปล่า
- ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป
- ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง
- ความสูญเปล่าจากการขนส่ง
- ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว
- ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต
- ความสูญเปล่าจากการรอคอย
- ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย

การคลังสินค้า
- สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
ในการจัดเก็บสินค้า
- ขั้นตอนและการบริการในการจัดเก็บสินค้า
- มาตรฐาน/รายละเอียดในการจัดเก็บสินค้า

ปัจจัยด้านการเพิ่มคุณค่า
การเพิ่มคุณค่า
- โครงสร้างองค์กร
- กระบวนการ
- การบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คู่ค้าใน
โซ่อุปทานของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า ในจังหวัด
ชลบุรี
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะต่างๆ
ทีส่ �ำ คัญครบถ้วนเหมือนกับกลุม่ ประชากร เป็นตัวแทน
ที่ ดี ข องกลุ่ ม ประชากรได้ โดยคำ � นวณขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขนาด
ตัวอย่างให้มีจำ�นวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) โดยมี
การแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยจำ�นวน 2 กลุ่ม
หรือ 2 ขั้นตอน จากนั้นทำ�การสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
องค์ ก ร ตอนที่ 2 ปัจ จัยด้านการจัดการคุณ ภาพ
กระบวนการไหล และการจัดการ ตอนที่ 3 ปัจจัยด้าน
การขนส่งและการคลังสินค้า ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการ
ลดความสูญเปล่า และตอนที่ 5 ปัจจัยด้านการเพิ่ม
คุณค่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (ยุทธ ไกยวรรณ์,
2551) ดังนี้
1 = มีความสำ�คัญน้อยที่สุด
2 = มีความสำ�คัญน้อย
3 = มีความสำ�คัญปานกลาง
4 = มีความสำ�คัญมาก
5 = มีความสำ�คัญมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์หาระดับความสำ�คัญของปัจจัย
ลีน โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
1) ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
องค์กร พบว่า ส่วนใหญ่องค์กรมีสัดส่วนการถือหุ้น
(ไทย) ร้อยละ 21-40 คิดเป็นร้อยละ 38.50 องค์กรมี
สัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ) ร้อยละ 41-60 คิดเป็น
ร้อยละ 35.50 องค์กรมีเงินทุนจดทะเบียน มากกว่า
1-3 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.75 องค์ ก รมี
ยอดขาย มากกว่า 1-3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
41.50 องค์กรมีพนักงานทัง้ หมด 101-150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.75 องค์กรมีจำ�นวนคลังสินค้าทั้งหมด
มากกว่า 1-3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.25 และ
องค์กรมีจำ�นวนยานพาหนะทั้งหมด 30 คันขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 37.25

2) ผลการวิเคราะห์ระดับความสำ�คัญของ
ปัจจัยลีน
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำ�คัญ
ของปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ กระบวนการไหล
และการจัดการ พบว่า โดยรวมมีความสำ�คัญอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.93) โดยปัจจัยที่มีระดับความ
สำ � คั ญ เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การ
คุณภาพ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก (X = 4.05) รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการไหล เกีย่ วกับสินค้าสำ�รอง มีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก (X = 3.97) และอันดับสุดท้าย คือ
ปัจจัยด้านการจัดการ เกี่ยวกับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.96)
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำ�คัญ
ของปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า พบว่า
โดยรวมมีความสำ�คัญอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.92) โดย
ปัจจัยทีม่ รี ะดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึง่ คือ ปัจจัย
ด้านการคลังสินค้าเกีย่ วกับขัน้ ตอนและการบริการใน
การจัดเก็บสินค้า และมาตรฐาน/รายละเอียดในการ
จัดเก็บสินค้า มีความสำ�คัญอยูใ่ นะดับมาก (X = 3.95)
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการขนส่ง เกี่ยวกับพาหนะ
ในการส่งมอบสินค้า มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก
(X = 3.93)
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำ�คัญ
ของปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า พบว่า โดยรวม
มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.84) โดยปัจจัย
ที่มีระดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้าน
ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป มีความสำ�คัญ
อยู่ในะดับมาก (X = 3.98) รองลงมา คือ ด้านความ
สู ญ เปล่ า จากการเก็ บ วั ส ดุ ค งคลั ง และด้ า นความ
สูญเปล่าจากการเคลือ่ นไหว มีความสำ�คัญอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 3.88) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความ
สูญเปล่าจากกระบวนการผลิต มีความสำ�คัญอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.74)
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำ�คัญ
ของปัจจัยด้านการเพิ่มคุณค่า พบว่า โดยรวมมีความ
สำ�คัญอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.81) โดยปัจจัยทีม่ รี ะดับ
ความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้านการบริการ มี
ความสำ�คัญอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.86) รองลงมา คือ
ด้านโครงสร้างองค์กร มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก
(X = 3.84) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการ
มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก (X = 3.72)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลวิ จั ย ปั จ จั ย การจั ด การคุ ณ ภาพ
โดยภาพรวมมี ค วามสำ � คั ญ อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว น
กระบวนการไหลโดยภาพรวมมีความสำ�คัญอยู่ใน
ระดับมาก การจัดการโดยภาพรวมมีความสำ�คัญอยูใ่ น
ระดับมาก และการจัดการโดยภาพรวมมีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก รวมทั้งจากผลวิจัยปัจจัยด้านการ
ขนส่งและการคลังสินค้าโดยภาพรวมความสำ�คัญอยู่
ในระดับมาก การขนส่งโดยภาพรวมมีความสำ�คัญ
อยู่ในระดับมาก และการคลังสินค้าโดยภาพรวมมี
ความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น ปัจจัยด้าน
การลดความสูญเปล่าโดยภาพรวมมีความสำ�คัญอยูใ่ น
ระดับมาก และปัจจัยด้านการเพิม่ คุณค่าโดยภาพรวม
มีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
1. ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
กระบวนการไหล และการจัดการ ในภาพรวมมีความ
สำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความสำ�คัญเป็น
อันดับหนึง่ คือ ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ เกีย่ วกับ
การควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ
ทดสอบผลผลิตของสินค้าและบริการ รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านกระบวนการไหล เกีย่ วกับระบบคัมบังและ
สินค้าสำ�รอง มีระบบการควบคุมการไหลของงาน
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และการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และการกำ�หนดตารางการ
ผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ และ
อันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านการจัดการ เกี่ยวกับ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการดำ�เนินงานอย่างมี
ระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย สุทธิคณะ (2546)
ที่ได้ศึกษาการใช้การจัดการกระบวนการไหล เช่น
ระบบคัมบังทีส่ ามารถทำ�ให้การควบคุมปริมาณสินค้า
คงคลัง พบว่า มีความถูกต้องและสามารถลดพื้นที่
การจัดเก็บได้
2. ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า
ในภาพรวมมีความสำ�คัญอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยที่
มีความสำ�คัญเป็นอันดับหนึง่ คือ ปัจจัยด้านการขนส่ง
เกี่ยวกับขั้นตอนและการบริการในการส่งมอบสินค้า
มีความถูกต้องรวดเร็วในการใช้บริการส่งมอบสินค้า/
ตู้สินค้า และมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อใช้
บริการส่งมอบสินค้า/ตูส้ นิ ค้า รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
การคลังสินค้า เกีย่ วกับขัน้ ตอนและการบริการในการ
จัดเก็บสินค้า มีความพร้อมและเพียงพอของสถานที่
ในการจัดเก็บสินค้า และความพร้อมและเพียงพอ
ของบรรจุภัณฑ์ใช้ในการหีบห่อสินค้าระหว่างจัดเก็บ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สว่าง รงคะศิริพันธ์ (2555)
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขนส่งและการคลังสินค้าว่า
มี ขั้ น ตอนและมาตรฐานที่ ชั ด เจนในการส่ ง มอบ
สินค้า โดยที่การขนส่งที่ต้องการรวบรวมสินค้าก่อน
การขนส่ง เพื่อประโยชน์ของการขนส่งที่เป็นปริมาณ
มากนั้นจำ�เป็นต้องใช้คลังสินค้าเป็นจุดรวบรวมและ
กระจายสินค้า ส่วนการขนส่งบางประเภทจะช่วย
ลดต้นทุนการขนส่งลงได้โดยไม่ต้องใช้คลังสินค้าช่วย
เช่น ระบบการขนส่งแบบ Milk Run แต่ก็ต้องใช้
ระบบการจัดการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย ส่วนในด้านสถานที่
และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ข นถ่ า ยวั ส ดุ ใ นการจั ด เก็ บ
สินค้ามีความพร้อมและเพียงพอของบรรจุภัณฑ์ใช้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการหีบห่อสินค้าระหว่างจัดเก็บ และมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ
ต่ อ การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ชัชชญา เจียนสวัสดิว์ ฒ
ั นา (2559) ทีไ่ ด้ให้ความเห็นว่า
การจัดการพื้นที่คลังสินค้าเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การที่ไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างที่ไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ภายในคลังสินค้า สำ�หรับคลังสินค้า
3. ปั จ จั ย ด้ า นการลดความสู ญ เปล่ า ใน
ภาพรวมมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่
มีระดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้าน
ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป มีการคำ�นึง
ต้นทุนจม เนื่องจากต้องการพื้นที่และเกิดค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บ รองลงมา คือ ด้านความสูญเปล่าจาก
การเก็บวัสดุคงคลัง มีการคำ�นึงถึงวัสดุที่อยู่ในคลังมี
ปริมาณมากเกินความต้องการใช้งาน และด้านความ
สูญเปล่าจากการเคลือ่ นไหว มีการปรับลำ�ดับขัน้ ตอน
การทำ�งาน เพื่อเป็นมาตรฐาน และอันดับสุดท้าย
คือ ด้านความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต มีการ
คำ�นึงถึงขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมเพื่อนำ�มาปรับปรุง
และการลดความซับซ้อนของชิ้นส่วนและปรับลด
กระบวนที่ไม่จำ�เป็นออก และมีการคำ�นึงถึงขั้นตอน
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อนำ�มาปรับปรุง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล (2557) ที่ได้ทำ�การ
ศึกษาเรื่องการลดความสูญเปล่าในกระบวนการคลัง
สินค้า โดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เฟอร์นเิ จอร์ โดยมุง่ เป้าหมายในการปรับปรุง ลดระยะ
เวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมใน
คลังสินค้า มีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการจ่าย
สินค้าออกจากคลังสินค้าปรับปรุงโดยรวมกิจกรรม
เตรียมสินค้าต่อคำ�สั่งซื้อและจำ�นวนตรวจสอบและ
รายละเอียด ไปรวมกับกิจกรรมตรวจนับสินค้าและ
รวมกิจกรรมทำ�ความสะอาดสินค้าไปรวมกับกิจกรรม
การนับจำ�นวนสินค้าและกำ�จัดกิจกรรมเตรียมบรรจุ
ออกและเพิ่มจำ�นวนรถยกมาช่วยในแผนกคลังสินค้า
เพื่อนำ�สินค้ามาให้กับแผนกขนส่งได้เร็วขึ้น

4. ปั จ จั ย ด้ า นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า พบว่ า ใน
ภาพรวมมีความสำ�คัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มี
ระดับความสำ�คัญเป็นอันดับหนึง่ คือ ด้านการบริการ
มีความสะดวกเมื่อมาติดต่อขอใช้บริการ รองลงมา
คือ ด้านโครงสร้างองค์กร มีกระบวนการในการพัฒนา
และการปฏิบตั ติ ามโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม และ
มีระบบ แบบแผนทีช่ ดั เจนครอบคลุมทุกส่วนของการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และอันดับสุดท้าย
คือ ด้านกระบวนการ มีการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการ และมีการจัดทำ�ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญของ
กระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวาล
อรวงศ์ศุภทัต (2552) ที่ให้ความเห็นว่า การปรับ
โครงสร้างองค์การและกระบวนการเพื่อให้สอดรับ
กับการปรับระบบการบริหารงานในภาพรวมนั้นอาจ
ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้
สูงขึ้น นำ�มาซึ่งรายได้และผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น โดยการ
ยกระดับคุณค่าเป็นกระบวนการนำ�ไปสู่มูลค่าเพิ่มให้
แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยลีนทีส่ ง่ ผลต่อการขนส่ง
และการคลังสินค้าเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่ม
คุณค่า ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า ปัจจัย
ทุ ก ด้ า นมี ค วามสำ � คั ญ มากสำ � หรั บ ระบบการผลิ ต
โดยพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การจัดการคุณภาพซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านการ
เพิ่มคุณค่าซึ่งเกี่ยวกับการจัดทำ�ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญ
ของกระบวนการ โดยที่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
สามารถนำ�แนวคิดลีนในด้านการจัดการคุณภาพมาใช้
เพือ่ ช่วยกำ�จัดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ และเพิม่ คุณค่า
เกี่ยวกับการจัดทำ�ข้อกำ�หนดของกระบวนการต่างๆ
ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งผลให้ความ
สามารถในการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัดได้อย่าง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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