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บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัลนีทีส่ง่ผลตอ่การลดความสญูเปลา่และการเพิม่คณุค่าของ

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า	 ด้วยแนวคิดแบบลีน	 ทำาการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูท้รงคณุวฒุ	ิผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวชิาการด้านการขนส่งและการคลังสินคา้	ผู้บริหาร	และ

พนักงาน	ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี	33	โรงงาน	และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

อย่างมีสัดส่วน	จากนั้นทำาการสุ่มอย่างง่าย	ผลงานวิจัยพบว่า	1)	ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ	กระบวนการไหล 

และการจัดการ	โดยรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	โดยปัจจัยที่มีระดับความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	คือ	ปัจจัย

ด้านการจัดการคุณภาพ	 เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ	 มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยด้าน

กระบวนการไหล	 เกี่ยวกับสินค้าสำารอง	 มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	 และอันดับสุดท้าย	 คือ	 ปัจจัยด้านการ

จัดการ	 เกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	2)	ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลัง

สินค้า	โดยรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	โดยปัจจัยที่มีระดับความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	คือ	ปัจจัยด้านการ

คลงัสนิค้า	เก่ียวกบัข้ันตอนและการบรกิารในการจดัเกบ็สนิคา้	และมาตรฐาน/รายละเอยีดในการจดัเกบ็สนิคา้	มี

ความสำาคัญอยูใ่นะดบัมาก	รองลงมา	คอื	ปจัจยัดา้นการขนสง่	เกีย่วกับพาหนะในการสง่มอบสนิคา้	มคีวามสำาคัญ

อยู่ในระดับมาก	3)	ปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า	โดยรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	โดยปัจจัยที่มีระดับ

ความสำาคัญเป็นอันดับหน่ึง	 คือ	 ปัจจัยด้านความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป	 มีความสำาคัญอยู่ในะดับมาก 

รองลงมา	คอื	ดา้นความสญูเปลา่จากการเกบ็วสัดคุงคลงั	และดา้นความสญูเปลา่จากการเคลือ่นไหว	มคีวามสำาคญั

อยู่ในระดับมาก	และอันดับสุดท้าย	คือ	ด้านความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต	มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก 

บทความวิจัย
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4)	ปจัจยัดา้นการเพิม่คณุคา่	โดยรวมมคีวามสำาคญัอยูใ่นระดบัมาก	โดยปจัจยัทีม่รีะดบัความสำาคญัเปน็อนัดบัหนึง่ 

คือ	ด้านการบริการ	มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	รองลงมา	คือ	ด้านโครงสร้างองค์กร	มีความสำาคัญอยู่ในระดับ

มาก	และอันดับสุดท้ายคือ	ด้านกระบวนการ	มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ: 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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บทนำา

	 จากสภาพการแขง่ขนัทางการตลาดท่ีเข้มขน้	

ซึ่งมีส่วนสำาคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจอุตสาหกรรม	

กลยทุธใ์นการจดัการระบบการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ	

นับเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด 

และบรรลุ เป้ าหมายในการแข่ งขันได้ 	 ดั งนั้น	 

หลักการบริหารจัดการระบบการผลิตต่างๆ	 จึงได้

ถูกนำามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่าง

แพร่หลายแนวคิดแบบลีน	 นับเป็นหลักการหนึ่งท่ี 

ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะ 

ถกูนำามาใชเ้พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	แนวคดิแบบลนี	(Lean)	

เป็นปรัชญาการผลิตที่มุ่งลดความสูญเปล่า	 (Waste)	

(ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช,	2554)

	 สำาหรับระบบการผลิตแบบต่อเน่ืองประเด็น

สำาคัญของแนวคดิแบบลนี	คอื	การกำาจดัทกุสิง่ทกุอยา่ง 

ทีไ่มส่รา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ	์ตัง้แตข่ัน้วตัถุดิบ

จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์	 และตั้งแต่การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จนถึงการบริการลูกค้า	 ผลของการนำา

แนวคิดแบบลีนมาใช้จะช่วยกำาจัดความสูญเปล่า 

ที่เกิดขึ้น	 ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำากัดได้อย่างคุ้มค่า	 เกิดการทำางานที่สะดวกรวดเร็ว	

สามารถลดต้นทุนการดำาเนินงานลงได้	 สามารถลด

เวลาการทำางานท่ีไม่จำาเป็น	 คำาว่า	 ลีน	 แปลว่า	 ผอม

หรือบาง	ในที่นี้มีความหมายในแง่บวก	ถ้าเปรียบกับ 

คน	 ก็หมายถึง	 คนที่มีร่างกายสมส่วนปราศจาก 

ชั้นไขมัน	 แข็งแรง	 ว่องไว	 กระฉับกระเฉง	 แต่ถ้า 

เปรียบกับองค์การจะหมายถึง	 องค์การท่ีดำาเนินการ

โดยปราศจากความสูญเสียในทุกๆ	 กระบวนการ	

มีความสามารถในการปรับตัว	 ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้ทันท่วงที	 และมีประสิทธิภาพ

เหนือคู่ แข่ งขัน	 เราเรียกองค์การ ท่ีมีลักษณะ 

ดงักล่าววา่	“วสิาหกจิแบบลนี”	หรอืท่ีในเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาตเิรยีกวา่	“วสิาหกิจทีก่ระชบั”	(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 

สภาพแวดล้อมของการขนส่งและคลังสินค้า	 คือ	

ต้นทุนรวมที่ลดลง	 เงินทุนดำาเนินการลดลง	 และ 

การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น	 สิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนว่า 

เป็นผลประโยชน์แบบเดียวที่ประยุกต์ใช้ในการขนส่ง

และคลงัสนิคา้	และวธิกีารอืน่ๆ	แตส่ำาหรับลนี	แนวคดิ

คือ	 การทำาให้สิ่งที่มีความสำาคัญในการจัดการขนส่ง

และคลังสินค้านั้นมีความเรียบง่ายขึ้น	 จนเครือข่าย

ทั้งหมดสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

มากขึ้น	 เช่น	 โอกาสในการปรับปรุงของการขนถ่าย 

พาเลท	 โอกาสในการปรับปรุงของการหยิบสินค้า	

โอกาสในการปรับปรุงของการวางพาเลทในชั้นวาง

และการห่อหุ้ม	 โอกาสในการปรับปรุงของการตรวจ

และทำาบรรจุภัณฑ์	 โอกาสในการปรับปรุงของการ

ส่งสินค้า

	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้มีการนำา

หลักการของลีนมาใช้งาน	 โดยบริษัทผู้ให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์ได้นำาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในขั้นตอน

การขนส่ง	 จากเดิมบริษัทต้องการขนส่งสินค้าไปให้

ถึงจุดหมายเท่านั้น	 แต่เมื่อกระบวนการทำางานของ

บริษัทเกิดความเสถียรแล้ว	 บริษัทก็จะเริ่มมีการ

คดิคน้แนวทางการขนสง่เพ่ือให้มีประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมายเพื่อการประหยัดต้นทุนโดยรวม	 และ

สามารถขนส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาท่ีลูกค้ากำาหนด	

และเกดิเปน็การขนส่งแบบ	Milk	Run	(สนัน่	เถาชาร,ี 

2551)

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยลีนที่

ใช้ในการขนส่งและการคลังสินค้า	 เพื่อปรับปรุง

กระบวนการทำางาน	 ลดการสูญเปล่า	 รวมถึงการ

ลดต้นทุน	 ลดข้ันตอนท่ีไม่จำาเป็น	 การวิเคราะห์

กระบวนการทัง้หมด	และการเพิม่คณุคา่ใหก้บัโรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้บริการการขนส่งและการ

คลังสินค้า
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วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาปัจจัยลีนท่ีส่งผลต่อการลดความ

สูญเปล่าและการเพิ่มคุณค่าของโรงงานอุตสาหกรรม

การผลิตที่ใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	 ทำาใหท้ราบความเชือ่มโยงด้านการขนสง่

และการคลังสินค้า	

	 2.	 ทำาให้ทราบความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	

ไดแ้ก	่การไหลเวยีนสนิคา้	การแลกเปลีย่นสนิคา้	พืน้ที	่

และเกิดความเชื่อมโยง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ประชากรและตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 คู่ค้าใน

โซ่อุปทานของบริษัท	 เจดับเบิ้ลยูดี	 อินโฟโลจิสติกส์	

จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

ที่ใช้บริการการขนส่งและการคลังสินค้า	 ในจังหวัด

ชลบุรี

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง

ของประชากรทีผู่ว้จิยัสนใจ	ตวัอยา่งทีม่ลัีกษณะตา่งๆ	 

ทีส่ำาคญัครบถว้นเหมอืนกบักลุม่ประชากร	เปน็ตวัแทน

ที่ดีของกลุ่มประชากรได้	 โดยคำานวณขนาดของ 

กลุ่มตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูล	ผู้วจัิยกำาหนดขนาด

ตัวอย่างให้มีจำานวน	 400	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage-Sampling)	โดยมี

การแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยจำานวน	 2	 กลุ่ม	

หรือ	2	ขั้นตอน	จากนั้นทำาการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	

Random	Sampling)

การจัดการคุณภาพ
-	การควบคุมคุณภาพ
-	การประกันคุณภาพ
-	การบริหารคุณภาพ

กระบวนการไหล
-	ระบบคัมบัง
-	สินค้าสำารอง

การจัดการ
-	งานที่เป็นมาตรฐาน
-	การควบคุมด้วยการมองเห็น
-	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
-	ความรู้พื้นฐานของลีน

การขนส่งสินค้า
-	พาหนะในการส่งมอบสินค้า	
-	ขั้นตอนและการบริการในการส่งมอบสินค้า
-	มาตรฐาน/รายละเอียดในการส่งมอบสินค้า

การคลังสินค้า
-	สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
ในการจัดเก็บสินค้า	
-	ขั้นตอนและการบริการในการจัดเก็บสินค้า
-	มาตรฐาน/รายละเอียดในการจัดเก็บสินค้า

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

การเพิ่มคุณค่า
-	โครงสร้างองค์กร
-	กระบวนการ
-	การบริการ

ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า ปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า

ปัจจัยด้านการเพิ่มคุณค่า
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอื	
แบ่งเป็น	5	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
องค์กร	 ตอนที่	 2	 ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ	
กระบวนการไหล	และการจดัการ	ตอนที	่3	ปจัจัยด้าน
การขนสง่และการคลงัสนิคา้	ตอนที	่4	ปจัจยัด้านการ
ลดความสูญเปล่า	 และตอนท่ี	 5	 ปัจจัยด้านการเพิ่ม
คุณค่า	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	 (ยุทธ	 ไกยวรรณ์, 
2551)	ดังนี้
	 1	=	มีความสำาคัญน้อยที่สุด	
	 2	=	มีความสำาคัญน้อย	
	 3	=	มีความสำาคัญปานกลาง	
	 4	=	มีความสำาคัญมาก	
	 5	=	มีความสำาคัญมากที่สุด	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง	
โดยใช้สถิติ	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ
	 2.	 วิเคราะหห์าระดบัความสำาคญัของปจัจยั
ลนี	โดยใชส้ถติิ	ไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	(Mean)	และคา่เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน	(S.D.)

ผลการวิจัย
	 1)	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
องค์กร	 พบว่า	 ส่วนใหญ่องค์กรมีสัดส่วนการถือหุ้น	
(ไทย)	ร้อยละ	21-40	คิดเป็นร้อยละ	38.50	องค์กรมี
สัดส่วนการถือหุ้น	(ต่างชาติ)	ร้อยละ	41-60	คิดเป็น
ร้อยละ	35.50	องค์กรมีเงินทุนจดทะเบียน	มากกว่า 
1-3	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 46.75	 องค์กรมี 
ยอดขาย	 มากกว่า	 1-3	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	
41.50	องค์กรมพีนกังานท้ังหมด	101-150	คน	คดิเปน็ 
ร้อยละ	 33.75	 องค์กรมีจำานวนคลังสินค้าทั้งหมด	
มากกว่า	 1-3	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	45.25	และ
องค์กรมีจำานวนยานพาหนะท้ังหมด	 30	 คันข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ	37.25

	 2)	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำาคัญของ
ปัจจัยลีน
	 	 2.1	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำาคัญ
ของปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพ	 กระบวนการไหล 
และการจัดการ	 พบว่า	 โดยรวมมีความสำาคัญอยู่ใน

ระดับมาก	 (X =	 3.93)	 โดยปัจจัยที่มีระดับความ
สำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	 คือ	 ปัจจัยด้านการจัดการ
คุณภาพ	เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ	มีความสำาคัญ

อยู่ในระดับมาก	(X =	4.05)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยด้าน 
กระบวนการไหล	เกีย่วกบัสนิคา้สำารอง	มคีวามสำาคัญ

อยู่ในระดับมาก	(X =	3.97)	และอันดับสุดท้าย	คือ	
ปัจจัยด้านการจัดการ	 เก่ียวกับการปรับปรุงอย่าง 

ต่อเนื่อง	มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	(X =	3.96)
	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำาคัญ
ของปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า	 พบว่า	

โดยรวมมคีวามสำาคัญอยูใ่นระดบัมาก	(X =	3.92)	โดย
ปจัจัยทีม่รีะดับความสำาคญัเปน็อันดับหนึง่	คอื	ปจัจยั
ดา้นการคลงัสนิคา้เก่ียวกบัขัน้ตอนและการบรกิารใน
การจัดเก็บสินค้า	 และมาตรฐาน/รายละเอียดในการ

จัดเกบ็สินคา้	มคีวามสำาคญัอยูใ่นะดับมาก	(X =	3.95)	
รองลงมา	คือ	ปัจจัยด้านการขนส่ง	 เกี่ยวกับพาหนะ 
ในการส่งมอบสินค้า	 มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	

(X =	3.93)
	 	 2.3	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำาคัญ
ของปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า	พบว่า	โดยรวม

มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	(X =	3.84)	โดยปัจจัย
ที่มีระดับความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	 คือ	 ปัจจัยด้าน
ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป	มีความสำาคัญ

อยู่ในะดับมาก	(X =	3.98)	รองลงมา	คือ	ด้านความ
สูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง	 และด้านความ 
สญูเปลา่จากการเคลือ่นไหว	มคีวามสำาคญัอยูใ่นระดบั

มาก	 (X =	3.88)	และอันดับสุดท้าย	คือ	ด้านความ 
สูญเปล่าจากกระบวนการผลิต	 มีความสำาคัญอยู่ใน

ระดับมาก	(X =	3.74)
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	 	 2.4	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสำาคัญ

ของปัจจัยด้านการเพิ่มคุณค่า	พบว่า	โดยรวมมีความ

สำาคญัอยูใ่นระดบัมาก	(X =	3.81)	โดยปจัจยัทีม่รีะดบั

ความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	 คือ	 ด้านการบริการ	 มี

ความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	(X =	3.86)	รองลงมา	คอื	

ด้านโครงสร้างองค์กร	 มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	

(X =	3.84)	และอันดับสุดท้าย	คือ	ด้านกระบวนการ	

มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	(X =	3.72)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 สรุปผลการวิจัย

	 จากผลวิจัยปัจจัยการจัดการคุณภาพ

โดยภาพรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	 ส่วน

กระบวนการไหลโดยภาพรวมมีความสำาคัญอยู่ใน

ระดบัมาก	การจดัการโดยภาพรวมมคีวามสำาคัญอยูใ่น 

ระดบัมาก	และการจัดการโดยภาพรวมมคีวามสำาคญั

อยู่ในระดับมาก	 รวมท้ังจากผลวิจัยปัจจัยด้านการ

ขนส่งและการคลังสินค้าโดยภาพรวมความสำาคัญอยู่

ในระดับมาก	 การขนส่งโดยภาพรวมมีความสำาคัญ

อยู่ในระดับมาก	 และการคลังสินค้าโดยภาพรวมมี

ความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	นอกจากนั้น	ปัจจัยด้าน

การลดความสญูเปลา่โดยภาพรวมมคีวามสำาคญัอยูใ่น

ระดบัมาก	และปจัจยัดา้นการเพิม่คณุคา่โดยภาพรวม

มีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก

 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

สำาคัญอยู่ในระดับมาก	โดยปัจจัยที่มีความสำาคัญเป็น

อนัดบัหนึง่	คอื	ปัจจยัดา้นการจดัการคณุภาพ	เกีย่วกบั 

การควบคุมคุณภาพ	 มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ

ทดสอบผลผลิตของสินค้าและบริการ	 รองลงมา	 คือ 

ปจัจัยดา้นกระบวนการไหล	เกีย่วกบัระบบคมับงัและ

สินค้าสำารอง	 มีระบบการควบคุมการไหลของงาน 

และการเบิกจ่ายวัตถุดิบ	 และการกำาหนดตารางการ

ผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ	และ

อันดับสุดท้าย	 คือ	 ปัจจัยด้านการจัดการ	 เก่ียวกับ

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	 มีการดำาเนินงานอย่างมี

ระบบ	โดยมเีปา้หมายให้เกดิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วินัย	สุทธิคณะ	(2546)	

ที่ได้ศึกษาการใช้การจัดการกระบวนการไหล	 เช่น	

ระบบคมับงัทีส่ามารถทำาใหก้ารควบคมุปรมิาณสนิค้า

คงคลัง	 พบว่า	 มีความถูกต้องและสามารถลดพื้นที่

การจัดเก็บได้

	 2.	 ปัจจัยด้านการขนส่งและการคลังสินค้า	

ในภาพรวมมคีวามสำาคญัอยูใ่นระดับมาก	โดยปจัจัยที่

มคีวามสำาคญัเปน็อนัดับหนึง่	คอื	ปจัจยัดา้นการขนสง่

เกี่ยวกับขั้นตอนและการบริการในการส่งมอบสินค้า	

มีความถูกต้องรวดเร็วในการใช้บริการส่งมอบสินค้า/

ตู้สินค้า	 และมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อใช้

บรกิารสง่มอบสนิคา้/ตูส้นิค้า	รองลงมา	คอื	ปจัจัยดา้น 

การคลงัสนิคา้	เกีย่วกบัข้ันตอนและการบรกิารในการ

จัดเก็บสินค้า	 มีความพร้อมและเพียงพอของสถานที่ 

ในการจัดเก็บสินค้า	 และความพร้อมและเพียงพอ

ของบรรจุภัณฑ์ใช้ในการหีบห่อสินค้าระหว่างจัดเก็บ	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	สว่าง	รงคะศิริพันธ์	(2555)	

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขนส่งและการคลังสินค้าว่า 

มีขั้นตอนและมาตรฐานที่ชัดเจนในการส่งมอบ

สินค้า	 โดยที่การขนส่งที่ต้องการรวบรวมสินค้าก่อน

การขนส่ง	เพื่อประโยชน์ของการขนส่งที่เป็นปริมาณ

มากนั้นจำาเป็นต้องใช้คลังสินค้าเป็นจุดรวบรวมและ

กระจายสินค้า	 ส่วนการขนส่งบางประเภทจะช่วย

ลดต้นทุนการขนส่งลงได้โดยไม่ต้องใช้คลังสินค้าช่วย 

เช่น	 ระบบการขนส่งแบบ	Milk	 Run	 แต่ก็ต้องใช้

ระบบการจดัการผลติทีมี่ประสทิธภิาพและระบบการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงด้วย	 ส่วนในด้านสถานที่ 

และเครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในการจัดเก็บ

สินค้ามีความพร้อมและเพียงพอของบรรจุภัณฑ์ใช้ 
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ในการหบีหอ่สินคา้ระหว่างจดัเก็บ	และมพีืน้ท่ีเพยีงพอ 

ต่อการจัดเก็บสินค้า	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	

ชชัชญา	เจยีนสวสัดิว์ฒันา	(2559)	ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็วา่	 

การจัดการพื้นที่คลังสินค้าเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 คือ	 การที่ไม่ให้เหลือพ้ืนท่ีว่างที่ไม่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ภายในคลังสินค้า	สำาหรับคลังสินค้า

	 3.	 ปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า	 ใน 

ภาพรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	 โดยปัจจัยท่ี

มีระดับความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง	 คือ	 ปัจจัยด้าน

ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป	 มีการคำานึง

ต้นทุนจม	 เน่ืองจากต้องการพื้นท่ีและเกิดค่าใช้จ่าย

ในการจัดเก็บ	รองลงมา	คือ	ด้านความสูญเปล่าจาก

การเก็บวัสดุคงคลัง	 มีการคำานึงถึงวัสดุที่อยู่ในคลังมี

ปริมาณมากเกินความต้องการใช้งาน	 และด้านความ

สญูเปลา่จากการเคลือ่นไหว	มกีารปรบัลำาดบัข้ันตอน

การทำางาน	 เพื่อเป็นมาตรฐาน	 และอันดับสุดท้าย 

คือ	 ด้านความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต	 มีการ

คำานึงถึงขั้นตอนท่ีไม่เหมาะสมเพื่อนำามาปรับปรุง	

และการลดความซับซ้อนของชิ้นส่วนและปรับลด

กระบวนที่ไม่จำาเป็นออก	 และมีการคำานึงถึงขั้นตอน

ที่ไม่เหมาะสมเพื่อนำามาปรับปรุง	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	นงลักษณ์	นิมิตรภูวดล	(2557)	ที่ได้ทำาการ

ศึกษาเรื่องการลดความสูญเปล่าในกระบวนการคลัง

สินค้า	 โดยใช้แนวคิดลีน	 กรณีศึกษาอุตสาหกรรม

เฟอรน์เิจอร	์โดยมุง่เปา้หมายในการปรบัปรงุ	ลดระยะ

เวลา	 ลดต้นทุน	 เพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมใน

คลังสินค้า	มีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการจ่าย

สินค้าออกจากคลังสินค้าปรับปรุงโดยรวมกิจกรรม

เตรียมสินค้าต่อคำาสั่งซื้อและจำานวนตรวจสอบและ

รายละเอียด	 ไปรวมกับกิจกรรมตรวจนับสินค้าและ

รวมกจิกรรมทำาความสะอาดสนิคา้ไปรวมกบักิจกรรม

การนับจำานวนสินค้าและกำาจัดกิจกรรมเตรียมบรรจุ

ออกและเพิ่มจำานวนรถยกมาช่วยในแผนกคลังสินค้า

เพื่อนำาสินค้ามาให้กับแผนกขนส่งได้เร็วขึ้น

	 4.	 ปัจจัยด้านการเพิ่มคุณค่า	 พบว่า	 ใน 

ภาพรวมมีความสำาคัญอยู่ในระดับมาก	โดยปัจจัยที่มี 

ระดบัความสำาคญัเปน็อนัดบัหนึง่	คอื	ดา้นการบรกิาร	

มีความสะดวกเมื่อมาติดต่อขอใช้บริการ	 รองลงมา 

คอื	ด้านโครงสร้างองคก์ร	มกีระบวนการในการพัฒนา

และการปฏบิติัตามโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม	และ

มรีะบบ	แบบแผนทีช่ดัเจนครอบคลมุทกุสว่นของการ

ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์	และอันดับสุดท้าย	

คือ	 ด้านกระบวนการ	 มีการควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการ	และมีการจัดทำาข้อกำาหนดที่สำาคัญของ

กระบวนการ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ชัชวาล	

อรวงศ์ศุภทัต	 (2552)	 ที่ให้ความเห็นว่า	 การปรับ

โครงสร้างองค์การและกระบวนการเพื่อให้สอดรับ

กับการปรับระบบการบริหารงานในภาพรวมนั้นอาจ

ชว่ยยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิให ้

สูงขึ้น	 นำามาซึ่งรายได้และผลกำาไรที่เพิ่มขึ้น	 โดยการ

ยกระดับคุณค่าเป็นกระบวนการนำาไปสู่มูลค่าเพ่ิมให้

แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

	 จากการศึกษาปจัจยัลนีทีส่ง่ผลตอ่การขนสง่

และการคลังสินค้าเพ่ือลดความสูญเปล่าและเพิ่ม

คุณค่า	ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	พบว่า	ปัจจัย

ทุกด้านมีความสำาคัญมากสำาหรับระบบการผลิต 

โดยพบว่า	ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ปัจจัยด้าน

การจัดการคุณภาพซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ	

และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านการ

เพิ่มคุณค่าซ่ึงเกี่ยวกับการจัดทำาข้อกำาหนดที่สำาคัญ

ของกระบวนการ	 โดยท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	

สามารถนำาแนวคดิลีนในด้านการจัดการคณุภาพมาใช้

เพือ่ชว่ยกำาจดัความสญูเปลา่ทีเ่กดิขึน้	และเพิม่คณุค่า

เกี่ยวกับการจัดทำาข้อกำาหนดของกระบวนการต่างๆ	

ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	 เพื่อส่งผลให้ความ

สามารถในการใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัไดอ้ยา่ง



14 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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คุ้มค่า	 และเกิดการทำางานที่สะดวกรวดเร็ว	 สามารถ

ลดต้นทุนการดำาเนินงานลงได้
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