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งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานปั้ นจัน่ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
การใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน และ 80 ตัน งานวิจยั นี้ ทาการเก็บข้อมูลการทางานของปั้ นจัน่ ทั้ง
2 ขนาด ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์การใช้งาน
ปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ประเภท และนามาวางแผนการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ผลจาก
การวิเคราะห์ทาให้ทราบว่า ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีค่าการใช้งานเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 86 และปั้ นจัน่
ขนาด 50 ตัน มีค่าการใช้งานเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 14 จึงปรับรู ปแบบการใช้งานของปั้ นจัน่ ขนาด
50 ตัน จากการเช่ารายเดือน เป็ นการเช่าแบบรายครั้ง โดยมีการแจ้งการใช้งานให้ผดู ้ ูแลปั้ นจัน่
ล่วงหน้า 1 วัน ทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเดือนละ 177,500 บาท หรื อปี ละ 2,130,000 บาท
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PHIPAT KLINSURAY : THE APPROPRIATE APPROACH TO USE CRANES.
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The objectives of this research are to study the use of cranes and to propose a proper
approach for using 50-ton and 80-ton cranes. This research collects data from the two sizes of
cranes from October to December 2020. After that, the research analyses the usage utilization and
proposes a suitable usage plan according to the usage requirements. The result of the analysis
shows that the 80-ton crane has an average usage of 86 percent and the 50-ton crane has an
average usage of 14 percent. The research changes the rental contract of the 50-ton crane from
monthly rentals to one-time rental by notifying one day in advance. Therefore, the research can
save 177,500 baht per month or 2,130,000 baht per year.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผลผลิตจากธุ รกิจปิ โตรเลียมและพลังงาน ยังคงมีความสาคัญและจาเป็ นต่อ
การดาเนินชีวติ ของมนุษย์ ไม่วา่ จะในแง่ของการดาเนินธุ รกิจของผูป้ ระกอบการต่าง ๆ หรื อ
การดารงชี วติ การคมนาคมขนส่ งของบุคคลทัว่ ไป ในการจะได้มาซึ่ งผลผลิตที่จะนามาใช้กนั นั้น
จาเป็ นจะต้องมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต และเครื่ องมือ เครื่ องจักร รวมถึง
เคมีภณั ฑ์ต่าง ๆ ย่อมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการผลิตด้วย สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบที่ใช้งานอยู่
ในกระบวนการผลิตนอกชายฝั่ง (Offshore) โดยถูกลาเลียงและจัดส่ งมาจากชายฝั่ง (Onshore) โดย
ใช้เรื อขนส่ งสิ นค้า (Cargo vessel) ที่มีองค์ประกอบและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการขนส่ ง
ระหว่างชายฝั่ง (Onshore) และนอกชายฝั่ง (Offshore)
ทั้งนี้สิ่งต่าง ๆ ที่เรื อขนส่ งสิ นค้า (Cargo vessel) ได้ทาการขนส่ งให้ท้ งั หมดนั้น จะถูก
เรี ยกว่า สิ นค้า (Cargo) และในการที่จะทาการลาเลียงสิ นค้าไปยังปลายทางได้น้ นั จาเป็ นจะต้องมี
อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการยกสิ นค้าขึ้นจากเรื อ (Loading) และยกสิ นค้าลงเรื อ (Offloading)
นัน่ ก็คือ ปั้ นจัน่ (Crane) บริ ษทั เอกชนทุกแห่งที่ดาเนิ นกิจการในการลาเลียงสิ นค้าบรรจุลงเรื อขนส่ ง
สิ นค้านั้น ล้วนที่จะต้องใช้ป้ ั นจัน่ ทั้งหมด และปั้ นจัน่ ที่นามาใช้งานนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับ
การทางานที่แตกต่างกันออกไป ในการยกสิ นค้าที่มีน้ าหนักมาก และมีจานวนมาก ปั้ นจัน่ นั้น
จะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และปั้ นจัน่ มีหลากหลายประเภท
สามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมได้ตามสภาพงานที่เกิดขึ้นได้
ปั จจุบนั บริ ษทั เอกชนแห่งนี้ที่ได้ทาการศึกษานั้นมีการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน และ
ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ในการบรรจุสินค้าลงเรื อขนส่ งสิ นค้า โดยให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นปั้ นจัน่
หลักที่จะทาการบรรจุสินค้าลงเรื อหรื อยกสิ นค้าขึ้นจากเรื อ และให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นปั้ นจัน่
สารองสาหรับใช้งานในการยกสิ นค้าอื่น ๆ นอกจากการบรรจุสินค้าขึ้นลงเรื อขนส่ งสิ นค้า ซึ่ ง
กิจกรรมที่นอกจากการบรรจุสินค้าขึ้นลงเรื อขนส่ งสิ นค้า เป็ นกิจกรรมที่ไม่อยูใ่ นกิจกรรมที่ทาเป็ น
ประจา ทาให้การทางานของปั้ นจัน่ 50 ตัน ไม่มีการวางแผนและถูกนาไปใช้งานโดยไม่เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ ฉะนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนาปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน มาพิจารณาเพื่อทาการวิเคราะห์ ปรับปรุ ง
และวางแผนการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้งานปั้ นจัน่
2. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการใช้ป้ ั นจัน่

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาการลดการทางานของปั้ นจัน่ ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ของบริ ษทั เอกชน
แห่งหนึ่ง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตในด้ านเนื้อหา
เพื่อศึกษาการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ของบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่ งได้นาแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยความจาเป็ นในการใช้งาน และผลกระทบต่าง ๆ หากลดการใช้งานลง
ดังนี้
1.1 ด้านต้นทุน
1.2 ด้านเวลา
1.3 ด้านลักษณะงาน
2. ขอบเขตในด้ านพืน้ ทีข่ องการศึกษา
การศึกษานี้กาหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง ที่ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด
50 ตัน ในกิจกรรมโลจิสติกส์
3. ขอบเขตในด้ านเวลา
ระยะเวลาของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้ น 3 เดือน คือ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทราบปั จจัยที่มีความจาเป็ นของการทางานปั้ นจัน่
2. ทราบแนวโน้มที่สามารถจะลดการใช้งานและเตรี ยมรับผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
หากลดการใช้งานปั้ นจัน่
3. สามารถวางแผนการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั้ นจัน่ (CRANE) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ช่วยในการยกขนถ่ายสิ นค้า
มีน้ าหนักเป็ นจานวนมาก ๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ค่าการใช้ หรื อ การใช้ประโยชน์ หรื อ อรรถประโยชน์ (Utilization) คือ ร้อยละ
ของจานวนเวลาที่พนักงาน หรื อเครื่ องจักรสามารถทางานได้จริ ง โดยหักจานวนเวลาทางานทั้งหมด
ด้วยเวลาที่หยุดการทางาน เช่น เวลาการซ่อมบารุ ง หรื อเวลาพักอาหารกลางวัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปัจจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจการแข่งขันที่สูงมากขึ้น หลาย ๆ องค์กรให้ความสาคัญ
ในด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ของตนมากขึ้น ในแง่ของกิจกรรมภายใน วิธีการดาเนินงาน รวมถึง
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักรต่าง ๆ จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งให้ทนั ยุคสมัยอยูเ่ สมอ ทั้งหมดนี้
เพื่อที่จะให้ตอบสนองในเรื่ องของต้นทุน และความรวดเร็ วแม่นยา ให้กบั องค์กรและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า และยังมีความสมารถที่จะแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ในธุ รกิจเดียวกันได้อีกด้วย
อุปกรณ์ป้ ั นจัน่ เป็ นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ช่วยในการยกขนถ่าย
สิ นค้าที่มีน้ าหนักเป็ นจานวนมาก ๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และในการนามาใช้งานนั้น มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสู ง ทั้งในด้านค่าเช่า ค่าเชื้ อเพลิง รวมถึงค่าแรงพนักงานในการดาเนินงาน และใน
กิจกรรมนี้ยงั มีความเสี่ ยงที่สูง หากมีการทางานที่ไม่ปลอดภัย หรื อไม่มีการตรวจสอบปั้ นจัน่ ก่อนใช้
งาน จะส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงได้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ในบริ ษทั เอกชน
แห่งหนึ่ง ซึ่ งจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีการวิเคราะห์ Utilization ของเครื่ องจักร
2. ทฤษฎี ECRS
3. ทฤษฎี Lean และ Kaizen
4. ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

ทฤษฎีการวิเคราะห์ UUtilization
TILIZATION
ของเครื
ของเครื
่องจั่องจั
กรกร
กาลังการผลิตที่สูงสุ ดที่องค์กรมีอยูน่ ้ นั จะถูกใช้ปฏิบตั ิการผลิตให้ได้ผลผลิตเท่าใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ระดับการผลิตที่ต้ งั ไว้ให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ประหยัดซึ่ งคาดหวังเอาไว้ (Utilization)
และความมีประสิ ทธิภาพ (Effective) ของระดับการผลิตที่คาดหวังไว้น้ นั บังเกิดผลเพียงใดด้วย
การที่องค์กรจะกาหนดระดับการผลิตนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อ
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การตัดสิ นใจหลายประการ ปั จจัยภายในองค์กรที่ใช้กาหนดระดับกาลังการผลิตที่สาคัญ คือ เงินทุน
และแนวทางนโยบายขององค์กรนั้น ๆ (สนธยา แพ่งศรี สาร, 2549)
ณัฐพล โรจน์เรื องมาศ (2554) ได้อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเรี ยงสิ นค้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด (Cube utilization) ไว้ดงั นี้ ในสภาวะการเเข่งขันในปั จจุบนั ซึ่ งมีหลายปั จจัย
หลายประการซึ่ งทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องทาการปรับปรุ งระบบการทางานเพื่อให้เกิดผลงานที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเเข่งขันกับผูเ้ เข่งขันรายอื่น ๆ ในตลาดได้ ดังนั้น
การบริ หารต้นทุนที่มีความสาคัญต้นทุนหนึ่งของสิ นค้านั้นก็คือ “ต้นทุนทางด้านการขนส่ ง”
เนื่องจากเป็ นการขนส่ งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าเเละบริ การ กล่าวคือทา ให้ผบู้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงสิ นค้าเเละบริ การนั้น ๆ ของผูผ้ ลิตได้ การบริ หารต้นทุนทางการขนส่ งอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นสาคัญคือ การลดปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าให้เหลือน้อยที่สุดนัน่
คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ใช้ในด้านการขนส่ งของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การจัดการบรรจุตู้ (Cube utilization) คือ การวางแผนการจัดวางสิ นค้าในตูส้ ิ นค้าโดยอยูบ่ นพื้นฐาน
ที่สามารถใช้พ้นื ได้มากที่สุด โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านการขนส่ งของบริ ษทั ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดปั จจุบนั มีซอฟแวร์ สาเร็ จรู ปที่ช่วยออกแบบวางแผนการจัดวางสิ นค้าในตูส้ ิ นค้า
(Cube utilization) และหากมีการป้ อนข้อมูลของสิ นค้าว่า เป็ นสิ นค้าที่สามารถจัดวางในแนวนอน
แนวตั้งหรื อแนวขวาง หรื อเป็ นสิ นค้าที่แตกง่าย ก็จะช่วยให้มีการออกแบบพลิกแพลงหาวิธีการ
โหลดสิ นค้าเข้าตูไ้ ด้มากเท่านั้น
การจัดเรี ยงสิ นค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Cube utilization) สาหรับการขนส่ งลอง
จินตนาการถึง Cubic ของเล่นซึ่ งเด็กและผูค้ นทัว่ โลกต่างคุน้ เคยเป็ นอย่างดีแน่นอนว่าการหมุนของ
เล่นทรงลูกบาศก์น้ ีให้แต่ละด้านเป็ นสี เดียวกัน ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ง่ายดายเลย เช่นเดียวกันการจัดเรี ยง
สิ นค้าเข้าในตูบ้ รรจุสินค้าก็ยงิ่ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและหลักวิธีการคิดซึ่ งซับซ้อนมากขึ้นไปอีก
ทั้งนี้เนื่ องจากสิ่ งที่เราต้องนามาคิดไม่ใช่แค่จดั สี ให้ตรงกันเท่านั้น แต่หมายถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ขนาด
น้ าหนัก ลาดับของการขนส่ ง การแตกหักง่าย ฯลฯ อีกด้วย ดังนั้น การจัดเรี ยงสิ นค้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร จึงไม่ใช่งานง่าย ๆ ที่จะสามารถสรุ ปได้บนโต๊ะของฝ่ ายขายหรื อแผนก
จัดส่ งเท่านั้น เพราะถึงแม้จะมีพนักงานจะมีความเชี่ยวชาญในงานเพียงใดก็ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
การทางานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และความล่าช้าในการทางาน เป็ นต้น
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ทฤษฎี ECRS
ECRS คือ ตัวย่อของภาษาอังกฤษ 4 คา อันได้แก่ E: Eliminate หมายความว่าการกาจัด,
C: Combine หมายความว่าการรวมกัน, R: Rearrange หมายความว่าการจัดใหม่, S: Simplify
หมายความว่าการทาให้ง่าย ECRS เป็ นเครื่ องมือที่มีหลักคิดง่าย ๆ แต่สามารถใช้ได้จริ ง สาหรับ
สาหรับทุก ๆ อาชีพ ไม่วา่ จะเป็ น นักออกแบบ วิศวะ ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ ก็สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการนี้ เพื่อการปรับปรุ งกระบวนการเพิ่มผลผลิต ลดการสู ญเสี ย (7 Waste:
7 การสู ญเสี ย ซึ่ งสรุ ปในรู ปแบบย่อสั้น ๆ อันได้แก่ ย้ายบ่อย คอยนาน สต๊อกบาน งานผิด ผลิต
เกิน เดิน เอื้อม หัน ขั้นตอนไร้ค่า หรื อนิยามความสู ญเสี ย 3MU) และใช้เป็ นเครื่ องมือการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องด้วยตนเองซึ่ งเรี ยกว่า “ไคเซ็น Kaizen Improvement” ECRS เป็ นเครื่ องมือลดต้นทุน
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ที่สามารถปรับใช้ได้ทุก ๆ ส่ วนงานไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐบาลหรื อเอกชล เพื่อ
การพัฒนาการผลิต การให้บริ การและสร้างความสามารถในการแข่งขัน สิ่ งสาคัญคือ
การตอบสนองความต้องการและความผึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าและผูร้ ับบริ การ (Besterlife, 2561)
อรรถพันธ์ นันทกุลวาณิ ช (2556) อ้างถึง Voordijjk (1999) เกี่ยวกับแนวคิด ECRS ว่า
คือ แนวคิดที่จะนามาใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ กาจัดงานที่ไม่
จาเป็ นต้อง ทาหรื อเปลี่ยนวิธีการทางานแล้วผลลัพธ์ที่ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมทุก ๆ ธุ รกิจ สามารถนา
แนวคิดนี้ไป ใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม เพียงแต่ปรับแนวเท่านั้น คือ
E ย่อมาจาก Eliminate แปลว่า กาจัดออก หมายถึง การตัด หรื อกาจัดขั้นตอนการทางาน
ที่ ไม่จาเป็ นออก
C ย่อมาจาก Combine แปลว่า รวมเข้าด้วยกัน หมายถึง การรวบรวมการทางานเข้า
ด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา หรื อแรงงานในการทางาน
R ย่อมาจาก Rearrange แปลว่า จัดลาดับใหม่ หมายถึง การจัดลาดับการทางานใหม่
ให้ เหมาะสม
S ย่อมาจาก Simplify แปลว่า ทาให้ง่ายขึ้น หมายถึง การปรับปรุ งการทางานให้เกิด
ความ ง่ายในการทางานของพนักงาน
ภัทรนิษฐ์ บุญวัง (2556) กล่าวถึงแนวคิด ECRS ว่าเป็ นหลักในการปรับปรุ งงาน ซึ่ งเป็ น
หลักการที่ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange)
และการทาให้ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่ มต้นลดความสู ญเปล่า
หรื อ MUDA ลงได้เป็ นอย่างดี
E = Eliminate กาจัดออก หมายถึง การพิจารณาการทางานปั จจุบนั และทาการกาจัด
ความสู ญเปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/
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เคลื่อนย้าย ที่ไม่จาเป็ น การทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้าย
ที่ ไม่จาเป็ นและของเสี ย
C = Combine การรวมกัน หมายถึง ความสามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็ นลงได้
โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่
R = Rearrange การจัดใหม่ หมายถึง การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่ เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่
เพือ่ ให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น หรื อ การรอคอย
S = Simplify การทาให้ง่ายขึ้น หมายถึง การปรับปรุ งการทางานให้ง่าย และสะดวกขึ้น
หลักการ ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การจากัด (Eliminate) การรวมกัน
(Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทาให้ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการง่าย ๆ ที่สามารถ
ใช้ในการเริ่ มต้นลดความสู ญเปล่าหรื อ MUDA ลงได้เป็ นอย่างดี ในองค์กรธุ รกิจทัว่ ไปจะสามารถ
แบ่งรู ปแบบของกระบวนการหน่วยงานออกได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ส่ วนของงานในโรงงานและ
ส่ วนของงานสนับสนุน ทั้ง 2 ส่ วนนี้สามารถก่อให้เกิดความสู ญเปล่าได้ ซึ่ งอธิ บายเป็ นตัวอย่างได้
ดังนี้ ส่ วนแรกคือส่ วนของงานในโรงงาน คือส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั
การลดความสู ญเปล่าในการผลิต จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะ
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นจะหมายถึงต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การที่เพิ่มสู งขึ้น หากสามารถลด
ความสู ญเปล่าลงได้ก็จะส่ งผลให้ประหยัดต้นทุนการผลิตลงด้วย ผลที่ตามมาก็คือมีความสามารถ
ใน การแข่งขันกับคู่แข่งสู งขึ้น โดยแนวทางการลด MUDA ลงสามารถทาได้โดยใช้หลักการ
ECRS ดังนี้ (Brunet and New, 2003); (Mann, 2002)
การกาจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทางานปั จจุบนั และทาการกาจัด
ความสู ญเปล่าทั้ง 7 ที่พบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่/
เคลื่อนย้ายที่ไปจาเป็ น การทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้าย
ที่ไม่จาเป็ น และของเสี ย
การรวมกัน (Combine) หมายถึง สามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็ นลงได้ โดย
พิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่ เช่น จากเดิมเคยทา 5 ขั้นตอน
ก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน ทาให้ข้ นั ตอนที่ตอ้ งทาลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทาได้
รวดเร็ วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวบรวมขั้นตอน
การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลงด้วย
การจัดให้ (Rearrange) หมายถึง การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลด
การเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น หรื อการรอคอย เช่น ในกระบวนการผลิตหากทาการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3
โดยทาขึ้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทาให้ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็ นต้น
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การทาให้ง่าย (Simplify) หมายถึงการปรับปรุ งการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น
โดยอาจออกแบบจิ๊ก (Jig) หรื อ Fixture เข้ามาช่วยมนการทางานเพื่อให้การทางานสะดวก
และแม่นยามากขึ้น ซึ่ งสามารถลดของเสี ยลงได้ จึงเป็ นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น
และการทางานที่ไม่จาเป็ น

ทฤษฎี LLean
EAN
LEAN คือ การออกแบบและการจัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร และมาตรการ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมทาให้สามารถส่ งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในครั้งแรกที่
ดาเนินการโดยพยายามให้เกิดความสู ญเสี ยน้อยที่สุด (Minimum waste) หรื อมีส่วนเกินที่ไม่จาเป็ น
น้อยที่สุด โดยความสู ญเสี ยดังกล่าวนั้นไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ข้ นั สุ ดท้าย (Final products)
เพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินจากกิจกรรมหรื อกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Non-Value Added) ในการผลิต หลักการ LEAN จะเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อ
การบริ การที่ลูกค้าต้องการ โดยการทาความเข้าใจในกระบวนการผลิต และบ่งชี้ความสู ญเสี ยภายใน
กระบวนการเหล่านั้นและกาจัดความสู ญเสี ยเหล่านั้นทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง (สมชาย ราชไชยา,
2558)
Lean manufacturing (มาจากระบบ Toyota, TPS) การผลิตแบบ Lean เน้นความคล่องตัว
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง เช่น ความต้องการลูกค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการ พนักงาน สถานที่
ใหม่
- ใช้ทรัพยากรสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า
- คิดจากมุมมองลูกค้า
- เพิ่มคุณค่า (Value) ลดความสู ญเปล่า (Waste)
- พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
หลักการผลิตแบบ Lean
- ได้ผลลัพธ์สูงแม้ทรัพยากรน้อย
- ทาให้เกิดการไหลของงาน ทาทีละชิ้น
- ลดความสู ญเปล่า
- อย่าทาสิ่ งที่ไม่มีความหมายต่อลูกค้า
- สร้างคุณภาพตั้งแต่ตน้ เพื่อป้ องกันของเสี ยหลุดไปยังลูกค้า
ลักษณะการผลิตแบบ Lean
- ตอบสนองการเปลี่ยนลูกค้าได้รวดเร็ ว
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- เกิดการลื่นไหลของชิ้นงานอย่างเห็นได้ชดั
- ของเสี ยน้อย เกิดปั ญหาแล้วรู ้ทนั ที
- ตรวจย้อนไปยังสาเหตุของปัญหาการผลิต
- แก้ไขน้อย และรวดเร็ ว
- พนักงานมีขวัญกาลังใจ พนักงานมีส่วนร่ วม
เทคนิคการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางาน
1. Pull system - ระบบดึง คือ ทาให้มีสินค้าอยูต่ ลอดแต่ไม่มากเกินไป เมื่อมีการดึงไปใช้
ก็จะมีการเติมใหม่อยูเ่ สมอ โดยจะผลิตออกมาตามจานวนที่ตอ้ งการเท่านั้น
2. One piece flow - แนวทางการผลิตและส่ งออกชิ้นงานแบบ 1 ชิ้นต่อ 1 ชิ้น
3. Takt time - ความเร็ วในการผลิตต่อชิ้นเป็ นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ
4. Zero defect - การไม่ให้มีของเสี ยเลยในกระบวนการผลิต ทาให้ดีกว่าเดิมไปเรื่ อย ๆ
ความสู ญเปล่ าทีต่ ้ องกาจัด (8 Wastes: MUDA)
1. การขนย้าย - ขนย้ายบ่อยเกินไป ต้องใช้กาลังคนและใช้เวลา
2. สิ นค้าคงคลัง - สิ นค้า สิ นค้าไม่ถึงมือลูกค้า
3 การเคลื่อนไหว - เคลื่อนไหวบ่อยไป อาจเกิดความเสี ยหาย
4. การรอคอย - รอนาน กระบวนการติดชะงัก
5. ขั้นตอนที่มากเกินพอดี - ทาให้เสี ยเวลาในการผลิตต่อชิ้นมากเกิน สิ้ นเปลือง
6. ผลิตมากเกินพอดี - เปลืองที่จดั เก็บ เสี ยงบประมาณ
7. ของเสี ย - ต้นทุนที่สูญเปล่า การซ่อมแซมแก้ไข
8. พนักงาน – ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน
ทาอย่างไรให้ Lean
- ระบุปัญหา กาจัดความสู ญเปล่า
- ทาให้เกิดการไหลลื่นของสิ นค้า
- ใช้ระบบดึง (Pull system)
- ให้ความสาคัญกับจานวนและขนาด
- ต้องทาให้พนักงานทางานได้หลายอย่าง
- พัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้ วย Kaizen
เป็ นแนวคิดเพื่อการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ อง นามาใช้ในการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล โดยจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคนเพื่อร่ วมกันแสวงหาแนวทาง
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ใหม่ ๆ มาปรับปรุ งวิธีการทางานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน หัวใจสาคัญอยูท่ ี่
“การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ด (Continuous improvement)” หากทาง่ายและทาได้ ให้ลง
มือทาทันที
หลักการของ KAIZEN
- เปลี่ยนวิธีการทางานเล็กน้อย ปรับปรุ งทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่ อง
- ลงทุนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์คุม้ ค่า
- เน้นคนที่คุน้ เคยกับงาน
- ให้เริ่ มที่ตนเองก่อน
- ทาบ่อย ๆ อย่าหวังความสาเร็ จ 100%
- อย่าแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้า ให้แก้อย่างเป็ นระบบ
วงจรของ KAIZEN
1. ระบุปัญหา ความสู ญเปล่า
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
3. หาวิธีการ ทาการเปลี่ยนแปลง
4. ดาเนินการตรวจสอบ
5. ทาการวัดผล
6. กาหนดมาตรฐานการผลิต
7. ฉลองความสาเร็ จ
8. ทาอีกครั้ง
ข้ อควรรู้
- Lean ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงาน + ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการดาเนิ นงาน
- การนา Lean ไปใช้ อาจไม่จาเป็ นต้องทาทั้งองค์กรใหญ่ไปพร้อม ๆ กัน ให้เริ่ มจาก
ตนเองหรื อหน่วยงานตนเองก่อน โดยจะช่วยทาให้กระบวนการทางานและชิ้นงานออกมาดีข้ ึน
ทีละนิด ๆ
- Lean สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรการศึกษา ไม่จาเป็ นต้องเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรม
- การนา Lean มาใช้ สาคัญคือ “ทุกฝ่ ายต้องให้ความสาคัญอย่างจริ งใจ”
- อย่าเพิ่ม Value ด้วยการเพิ่มทรัพยากร แม้รายได้เพิ่ม แต่อตั ราการผลิตคงที่ (คนไม่พอ)
(สมศักดิ์ แดงติ๊บ, 2559)
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เมื่อบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจมาเป็ นระยะเวลายาวนาน องค์กรย่อมต้องผ่านปั ญหาและอุปสรรค
มาพอสมควร เมื่อเกิดปั ญหาขึ้น องค์กรขาดวางแผนการแก้ไขปั ญหาจากสาเหตุ และขาดการ
วิเคราะห์สาเหตุอย่างแท้จริ ง มักใช้วธิ ี การแก้ไขเฉพาะหน้าในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งกลายมาเป็ น
กระบวนการปกติของระบบการผลิตขององค์กรในที่สุด ด้วยวิธีง่าย ๆ 4 วิธี ดังนี้
1. การเพิ่มจานวนพนักงาน
2. การเพิ่มกระบวนการ
3. การเพิ่มเวลาในการทางานของพนักงาน
4. การเพิ่มพื้นที่เพื่อเก็บสต็อกสิ นค้า (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552)
งานที่เพิม่ ขึ้นมาโดยไม่เป็ นประโยชน์กบั องค์กร ส่ งผลให้เกิดปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตที่ตกต่า มีตน้ ทุนจมกับสิ นค้าคงคลังหรื องานระหว่างทา (Work In Process: WIP)
เป็ นจานวนมาก รวมทั้งมีตน้ ทุนในการดาเนินงานที่สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่ งสุ ดท้ายองค์กรไม่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาด
แนวคิดลีนมีตน้ กาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นแพ้
สงคราม ส่ งผลให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศต้องประสบปั ญหาความขาดแคลนในด้านทรัพยากร
และเงินทุน ดังนั้น ระบบการผลิตที่จะทาให้องค์กรในประเทศญี่ปุ่นสามารถแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ระบบการผลิตแบบพอดี
2. ระบบการผลิตที่ยดื หยุน่
3. ระบบการผลิตที่มีความสู ญเปล่า (Waste) ในกระบวนการผลิตในระดับต่า
4. ระบบการผลิตที่มีตน้ ทุนต่า
ซึ่งบริ ษทั ญี่ปุ่นที่เป็ นต้นแบบแนวคิดลีน คือ บริ ษทั โตโยต้า หรื อ “ระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า (Toyota production system)” ซึ่งมีแนวคิดหลัก 3 ประการ
1. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time: JIT) เป็ นการผลิตในสิ่ งที่จาเป็ นในปริ มาณ
ที่จาเป็ น ณ เวลาที่จาเป็ น คือผลิตในปริ มาณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งหมายรวมไปถึง
ลูกค้าภายใน ซึ่ งเป็ นกระบวนการถัดไป เรี ยกว่า ระบบดึง (Pull) แตกต่างจากระบบการผลิตให้เต็มที่
เท่าที่จะทาได้ โดยไม่คานึงถึงความต้องการของกระบวนการถัดไปเรี ยก ระบบผลัก (Push) ดังนั้น
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time: JIT) นั้น จะไม่มีงานระหว่างทา (Work In Process: WIP)
ตลอดจนการสต็อกสิ นค้าโดยไม่จาเป็ น บริ ษทั จาเป็ นต้องมีความสามารถในการเตรี ยมเครื่ องมือ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ ตลอดจนทักษะของพนักงานที่มีความยืดหยุน่ กล่าวคือ ต้องมีความสามารถใน
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การปรับเปลี่ยนการผลิต (Job change performance) ที่สูง ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนรุ่ นการผลิตที่
รวดเร็ ว มีความสู ญเสี ยระหว่างการเปลี่ยนรุ่ นการผลิตในอัตราที่ต่า หรื อเป็ นศูนย์
2. การหยุดการผลิตเมื่อพบของเสี ย (Autonomation หรื อ Jidoka) การตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นสุ ดท้าย (Final inspection) เป็ นเพียงการป้ องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพถูกส่ งมอบถึงมือ
ลูกค้าปลายทาง แต่ของเสี ยได้เกิดขึ้นแล้ว และระบบการผลิตเกิดต้นทุนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ข้ ึน ดังนั้นโตโยต้าจะเลือกไม่ยอมผลิตของเสี ยมากกว่าการปล่อยให้ของเสี ยถูกผลิต
ออกมาเป็ นจานวนมาก แล้วจึงค่อยดาเนิ นการตรวจสอบ หรื อซ่อมแซมในภายหลัง ดังนั้น การผลิต
แบบโตโยต้าจะมีการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต (Quality control in process) หากมีการตรวจ
พบของเสี ยที่เกิดขึ้นจะหยุดสายการผลิตทันที โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว (Corrective quick action) เพราะหากหยุดสายการผลิตที่นานเกินไป
ก็เท่ากับว่าองค์กรต้องสู ญเสี ยโอกาสในการผลิตโดยไม่จาเป็ น
3. ความสม่าเสมอในการผลิต (Stability หรื อ Heijunka) ตามหลักการของ Jidoka คือ
เมื่อพบปัญหาในการผลิต จะมีการหยุดสายการผลิตและวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น และ
ลงมือแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว ตามแนวคิด PDCA คือ
Plan คือ การหาสาเหตุในการแก้ไขปั ญหา
Do คือ การลงมือแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ
Check คือ การตรวจสอบยืนยันว่าปั ญหานั้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
Act คือ การจัดทาเป็ นมาตรฐานเพื่อป้ องกันการเกิดซ้ า
ในภายหลังถูกปรับมาเป็ น SDCA เปลี่ยนจาก P: Plan เป็ น S: Standard คือ ระบบ
การผลิตไม่ควรต้องประสบปั ญหาซ้ า ๆ อีก หากพบปั ญหาใหม่ก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ ว เนื่ องจากมีมาตรฐานการทางานให้วเิ คราะห์อยูแ่ ล้ว โดยอธิ บายจากภาพ PDCA สู่ SDCA
การใช้มาตรฐานเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552)
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ภาพที่ 1 อธิบายจาก PDCA สู่ SDCA การใช้มาตรฐานเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
ที่มา: วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552)
ลีน (Lean) เป็ นแนวคิดในการบริ หารกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เชื่ อถือได้ ไม่มี
ความสู ญเปล่าเกิดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด 3M ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ได้แก่
1. Muda คือ ความสู ญเปล่า (Waste) คือการปฏิบตั ิงานที่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพ เช่น หากว่า
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานบ้างอย่าง แล้วสามารถผลิตชิ้นงานได้สมบูรณ์เหมือนเดิม ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบน้อยลง เป็ นต้น
2. Mura คือ ความสม่าเสมอ (Variation) ถืออุปสรรคสาคัญในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น พนักงานมีการรอคอยในการทางานในบางช่วงเวลาการผลิต เป็ นต้น
3. Muri คือ สภาวะที่เกินกาลัง คือการทางานที่เกินทั้งกาลังคนและกาลังเครื่ องจักร ทาให้
เกิดความล้าสะสม สังเกตได้จากการจานวนการลาออกของพนักงาน ปัญหาคอขวดที่กระบวนการ
ผลิตในกระบวนการ
ปกติแล้ว Muda, Mura และ Muri นั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ดังนั้น การแก้ไข
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงควรมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่พบ Mura
และ Muri ก่อน แล้วสามารถหา Muda ที่ซ่อนอยูใ่ น Mura และ Muri จากนั้นจึงจะสามารถลดความ
สู ญเปล่าของกระบวนการได้ ทาให้กระบวนการมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น Muri จะหมดไป
และทาให้กระบวนการทางานมีความสม่าเสมอตามไปด้วย (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552)
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ภาพที่ 2 Muda, Mura และ Muri
ที่มา: วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552)
แนวคิดของลีนนั้น ให้ความสาคัญกับการไหลอย่างต่อเนื่ องของงานอย่างมาก ดังนั้น
ในกระบวนการผลิตแบบลีนมักจะไม่พบปั ญหาคอขวดในกระบวนการ เนื่องจากกระบวนการ
ต่าง ๆ จะถูกปรับให้เกิดความสมดุล และไหลอย่างต่อเนื่ อง ลักษณะการไหลและการส่ งผ่านงานที่
ผลิตแล้วเสร็ จจากกระบวนการที่ 1ไปสู่ กระบวนการที่ 2 จนถึงกระบวนสุ ดท้าย คือการส่ งมอบ
สิ นค้า หรื อบริ การให้กบั ลูกค้าคนสุ ดท้าย ดังนั้น หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเกิดปั ญหา
ก็มกั จะส่ งผลกระทบถึงกระบวนการถัดไปด้วย โดยปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบมักจะเป็ นปั ญหา
ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาคอขวดที่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง (Bottleneck) ระบบการผลิต
ส่ วนมากเมื่อแรกเริ่ มจะมีความสมดุล แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มกั จะเกิดปั ญหาบางอย่าง ผูร้ ับผิดชอบ
ขาดการละเลยที่จะวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
กระบวนการนั้นลดลง ไม่สามารถรองรับงานที่รับเข้ามาจากกระบวนการก่อนหน้าได้ ส่ งผลให้เกิด
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น กาลังการผลิต (Capacity) ในการผลิตลดต่าลง จนเกิดการทางานล่วงเวลาของ
พนักงาน เกิดความสู ญเปล่าเนื่องจากเวลาที่เครื่ องจักรว่างงาน และส่ งผลให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
2. การหยุดการทางานของเครื่ องจักรด้วยสาเหตุต่าง ๆ สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้
2.1 การหยุดอย่างจงใจ เช่น การหยุดเครื่ องจักรเพื่อบารุ งรักษา การหยุดเครื่ องจักร
เพื่อการเปลี่ยนงาน เป็ นต้น
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2.2 การหยุดอย่างไม่จงใจ เช่น การเสี ยของเครื่ องจักร (Breakdown) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การบารุ งรักษาที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และพนักงานไม่มีความรู ้เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
การลดการปฏิบตั ิงานด้วยไคเซน
หลักการของไคเซน ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของระบบการผลิตของโตโยต้า โดยเริ่ มต้นจาก
การเปลี่ยนวิธีการทางานโดยการปรับปรุ งทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง ที่เป็ นการลงทุนที่นอ้ ยแต่
มีความคุม้ ค่า โดยเน้นคนที่มีความคุน้ เคยกับงานก่อน และไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็ น
การทางานอย่างเป็ นระบบ โดยหลักของไคเซ็น หรื อการพัฒนาปรับปรุ งการผลิตมีดงั นี้
1. ไคเซ็นเป็ นที่สุดของการตัดสิ นปั ญหาอย่างมีเหตุผล
ความคิดที่ตอ้ งการที่จะทาไคเซ็นถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด นัน่ คือหากไม่รู้จกั คิดแล้ว
ความสาเร็ จของไคเซ็นก็ยงั อยูอ่ ีกไกล
2. ทาไคเซ็นกับการปฏิบตั ิงานแล้วจึงทาไคเซ็นกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่อไป
การทาไคเซ็นกับการปฏิบตั ิงานสามารถใช้คนน้อยย่อมดีกว่าการประหยัดคน และการ
ประหยัดคนก็ยงั ดีกว่าการประหยัดแรงงาน
3. วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ (โครงสร้างการผลิต) เป็ นองค์รวมที่สาคัญของการทาไคเซ็น
หลักการของวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ คือการทาการผลิตแบบไหลหรื อการทาให้มี
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Lead time) ที่ส้ นั ที่สุด
4. มีการตรวจตราที่หน้างานอยูต่ ลอดเวลา
การทาไคเซ็นต้องไปยืนอยูท่ ี่หน้างาน มองดู แล้วค้นหาจุดเป็ นปั ญหาและต้องกาจัดความ
มีอคติและความคิดที่ลาเอียงออกไป
5. ในการทาไคเซ็นผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าสาคัญที่สุด
จะทาไคเซ็นให้ดีตอ้ งมีการสร้างความจาเป็ นที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นก่อนเมื่อมีความจาเป็ น
เกิดขึ้นแล้วไม่วา่ อย่างไรก็ตอ้ งทาให้สาเร็ จให้ได้
ในการปฏิบตั ิงานจริ งของการทาไคเซ็นมีการกล่าวว่าต้องใช้เทคนิคชั้นสู งในการทางาน
แต่วา่ การทาไคเซ็นของ “โครงสร้าง” มีวธิ ีการคิดหรื อการลงมือปฏิบตั ิที่คิดขึ้นเองมากมาย ไคเซ็น
แต่ละชิ้นที่จดั ทาขึ้นมีการใช้หลักการและเทคนิคการบริ หารงานค่อนข้างมากมาสนับสนุน ดังนั้น
การทาไคเซ็นของระบบการผลิตจึงจาเป็ นต้องไปอยูท่ ี่หน้างาน มองดู และค้นหาจุดที่เป็ นปั ญหา
ดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคิดแก้ไขด้วยตัวเองซึ่ งเป็ นหลักพื้นฐานของการรู ้จกั สภาพที่แท้จริ งด้วยตนเอง
ในสภาพปั ญหาที่หลากหลาย ไม่มีคู่มืออะไรที่เขียนขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเป็ นการเฉพาะดังนั้นแทบ
จะทุกปั ญหาที่เกิดขึ้นต้องคิดแก้ดว้ ยตัวเองทั้งสิ้ น (Hidetoshi Kuroda, 2550 หน้า 192-193)
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ทฤษฎีการจุดคุ้มทุน BBreak
REAKEven
EVENPoint
POINT
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย ปริ มาณ และกาไร หรื อที่นิยมเรี ยกว่า
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break-even analysis) จึงสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการในการวิเคราะห์
เพื่อหาจุดคุม้ ทุน ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กนั มากเนื่องจากทาให้ผบู ้ ริ หารทราบว่าโครงการ
จะต้องมีผลตอบแทน (รายได้) จานวนเท่าใดจึงจะคุม้ กับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่
“จุดคุม้ ทุน” (Break-Even Point หรื อ BEP) ก็คือระดับปริ มาณขายที่โครงการมีกาไรเป็ นศูนย์ หรื อ
เป็ นจุดที่ไม่มีกาไรและไม่ขาดทุน ซึ่ งเป็ นจุดที่รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายพอดี (อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ,
2562)

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
ที่มา: อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2562)
หลักการหาจุดคุ้มทุน (Break Even Point: B.E.P.)
ดวงมณี โกมารทัต (2555) ได้กล่าวว่า การวางแผนกาไรเป็ นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดาเนินงานโดยคานึงถึงความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับด้วย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์วิธีหนึ่งก็คือ
การใช้จุดคุม้ ทุน (Break-Even Point Analysis) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย บทความนี้ ได้อธิ บายถึง
ประโยชน์และวิธีการใช้จุดคุม้ ทุนในการบริ หารจัดการ พร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิ บายวิธีการคานวณ
อย่างง่าย (การคานวณจุดคุม้ ทุนสาหรับสิ นค้าประเภทเดียว) เพื่อให้เข้าใจและสามารถนาไปวาง
แผนการบริ หารจัดการเพื่อให้กิจการเกิดกาไรตามต้องการนอกจากนั้นตอนท้ายของบทความได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับสมมติฐานและข้อจากัดของการวิเคราะห์โดยใช้จุดคุม้ ทุนซึ่ งจะทาให้ผอู ้ ่าน
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สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง การทากาไรเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญในการดาเนินธุ รกิจใน
ปั จจุบนั ดังนั้นการวางแผนกาไรจึงถือเป็ นงานที่มีความสาคัญมากสาหรับผูบ้ ริ หารการวางแผน
กาไรช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ จานวนสิ นค้าที่ตอ้ งการผลิตต้นทุนการผลิตสิ นค้า ราคา
ขายของสิ นค้าและปริ มาณการขาย เพื่อให้กิจการมีกาไรตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้
การวางแผนกาไรยังช่วยในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญต่าง ๆ ในการบริ หารงาน อันได้แก่
การขยายหรื อลดกาลังการผลิต การจ้างเหมาผลิตแทนการผลิตเองการกาหนดนโยบายด้านการตลาด
การกาหนดสัดส่ วนของการขายสิ นค้าแต่ละประเภท เป็ นต้น เทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนกาไรก็
คือ การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break-EvenPoint Analysis) บทความนี้จึงขอนาเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับจุดคุม้ ทุนอย่างง่าย เพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการได้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริ หารได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งของบริ ษทั ABC
Transport จากัด ในส่ วนของระดับปฏิบตั ิการตลอดจนถึงขั้นตอนการขนส่ งของรถบรรทุก Milk
run โดยการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา จากนั้นจึงออกแบบวิธีการปรับปรุ งแก้ไขโดยใช้
ปรับปรุ งความสู ญเปล่าด้วย ECRS ผลจาการศึกษาพบว่า การทางานเดิมบางขั้นตอนใช้เวลานาน
และมีระยะทางสู ญเปล่า เกิดขึ้น ผลจากการประยุกต์ ECRS แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุ งการจัดทา
เอกสาร Truck control sheet และลักษณะการวิง่ รับภาชนะเปล่า ทาให้สามารถประหยัดเวลา
กระบวนการทางานในส่ วนนี้ ได้ร้อยละ 50 คือ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลา 120 นาที ลดลงเหลือ 60 นาที
และรถบรรทุกสามารถรับส่ งสิ นค้าได้ตามกาหนดเวลาในแต่ละรอบเวลาของ Milk run (ลัดดาวัลย์
นันทจินดา, 2559)
จากการศึกษาความสู ญเปล่า หรื อกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าใน กระบวนการดาเนิ นงาน
เอกสารในสานักงาน และเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการกาจัดความสู ญเปล่า และลดระยะเวลาใน
การทางานด้านเอกสารโดยนาแนวคิดและทฤษฎีของลีนมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อ
การปรับปรุ งพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่นขันขององค์กร เนื่ องจากปั ญหาสาคัญ
ที่พบ คือ ระยะเวลาการรอคอยการอนุมตั ิเอกสารจากผูบ้ ริ หารใช้เวลานาน และมีข้ นั ตอนการส่ ง
เอกสารที่ซ้ าซ้อน ได้ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งโดยการนาเครื่ องมือแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าและ
แนวคิดเพื่อผลิตภาพสานักงาน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือและเทคนิคที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การผลิต
แบบลีน เพื่อเป็ นการลดระยะเวลาในการรอคอยที่เกิดขึ้น ผลจากการศึกษาพบว่า ช่วยแก้ไขปั ญหา
การดาเนิ นงานด้านเอกสารในสานักงาน ทาให้จานวนกิจกรรมในกระบวนการดาเนิ นงานเอกสาร
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ในสานักงานลดได้ 45 กิจกรรม จากจานวนทั้งหมด 4,845 นาที 25 วินาที คิดเป็ นร้อยละ 37.02
(ขนิษฐา)กลิ่นพิพฒั น์, 2556)
นริ ศรา ศรี เจริ ญ (2554) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของ
โครงการผลิตบอร์ดสาหรับเครื่ องพิมพ์กรณี ศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนที่ใช้ ใน
การผลิตกรณี ที่ซ้ื อเครื่ องจักรใหม่มาผลิตชิ้นส่ วนเองกับต้นทุนการผลิตที่จา้ งบริ ษทั อื่นผลิต (Make
or Buy) และเพื่อประเมินโครงการในกรณี ลงทุนซื้ อเครื่ องจักรใหม่มาผลิตชิ้นส่ วนเอง (Make) โดย
ใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามจากส่ วนงานต่าง ๆ ผลการคานวณต้นทุนของการลงทุนซื้ อเครื่ องจักร
ประกอบแผงวงจร PCB mounting (Make) ต่ากว่าต้นทุนของการจ้างบริ ษทั อื่นผลิต (Buy) ตามการ
พยากรณ์ปริ มาณการผลิต ระยะเวลา 10 ปี ตามอายุการใช้งานของเครื่ องจักรประกอบแผงวงจร
PCB mounting จุดคุม้ ทุน (Breakeven point) ที่ตอ้ งขายได้ปริ มาณ 19,784 ชิ้นต่อปี เฉลี่ย 1,649 ชิ้น
ต่อเดือน โดยจุดตัดระหว่างต้นทุนการผลิตเอง (Make) กับต้นทุนการจ้างบริ ษทั อื่นผลิต (Buy) อยูท่ ี่
ปริ มาณ 5,186 ชิ้น ดังนั้นหากบริ ษทั มีปริ มาณการผลิตเกินกว่า 5,186 ชิ้น บริ ษทั ควรดาเนินการ
ลงทุนซื้ อ เครื่ องจักรประกอบแผงวงจร PCB mounting เอง (Make) เนื่ องจากต้นทุนจะต่ากว่าการ
จ้าง บริ ษทั อื่นผลิตให้ (Buy) ซึ่ งจากการพยากรณ์ปริ มาณการผลิตมีปริ มาณเกินกว่า 5,186 ชิ้น
ทั้งหมด ดังนั้นโครงการซื้ อเครื่ องจักรประกอบแผงวงจร PCB mounting ควรพิจารณาเลือกลงทุน
และจากการคานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ที่ได้จากการคานวณ เท่ากับ 4.12 ปี ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์การตัดสิ นใจ ที่วา่ ระยะเวลาคืนทุนไม่ควรเกิน 5 ปี และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net
Present Value: NPV) ของโครงการซื้ อเครื่ องจักรประกอบแผงวงจร PCB mounting มีค่าเป็ นบวก
เท่ากับ 4,440,479 บาท ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์การตัดสิ นใจที่มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ตอ้ งมีค่าเป็ นบวก
ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ของโครงการซื้ อ
เครื่ องจักรประกอบแผงวงจร PCB mounting เท่ากับร้อยละ 29.19 มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(Kd) เท่ากับร้อยละ 7.25 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์การตัดสิ นใจ ที่อตั ราผลตอบแทนจากโครงการ
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้นโครงการลงทุนซื้ อเครื่ องจักรประกอบแผงวงจร PCB mounting
มาผลิตบอรด์ สาหรับเครื่ องพิมพ์เอง ควรพิจารณาเลือกลงทุนซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีการประเมิน
โครงการลงทุน
สุ ดาพร ลิมปี พิทกั ษ์เกษม (2551) ได้ทาการศึกษา การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ของ
บริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจเทรดดิ้ง กรณี ศึกษา บริ ษทั NN เทรดดิ้ง มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ใน
การบริ หารทางด้านโลจิสติกส์ โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ของบริ ษทั ฯ พบว่า
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ งสิ นค้าจากคลังสิ นค้าไปยังลูกค้าสู งขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงทาการวิเคราะห์หา
สาเหตุ ถึงปั ญหาเพื่อนามาหาแนวทางปรับปรุ งและแก้ไขต่อไปผลการศึกษาก่อนและหลังการ
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ปรับปรุ งระบบ การขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้า ก่อนการปรับปรุ งมีค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้าไปยัง
ลูกค้า 65,571,196 บาท ต่อปี คิดเป็ นลัดส่ วน 1.74 และหลังการปรับปรุ ง โดยการทาการจัดเส้นทาง
การขนส่ งจากคลังสิ นค้าไป ยังลูกค้าการจัดเส้นทางการเดินรถโดยใช้รถ 6 ล้อรวมการขนส่ งสิ นค้า
ให้เป็ นแบบเต็มค้น แทนการใช้ รถ 4 ล้อวิง่ หลายเที่ยว ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 4,794,504
บาทต่อปี และการลดค่าใช้จ่ายใน การจัดเก็บสิ นค้าโดยการย้ายสิ นค้าไปยังคลังสิ นค้าที่เหมาะสม
กว่าทาโดยการย้ายสิ นค้าจากคลังสิ นค้า BSC ไปยังคลังสิ นค้า SNT1 เพื่อสะดวกต่อการขนส่ งสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าที่อยูใ่ นจังหวัดระยอง และทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 547,272 บาทต่อ จาก
แนวทางการแก้ไขปั ญหาทั้งสอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ ได้
ตัดสิ นใจเลือก โดยนาเอาทั้งสองแนวทางมาเป็ นแนวทางแก้ไข ร่ วมกัน โดยทั้งสองแนวทางนี้
สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมลงได้ 5,341,776 บาทต่อปี เป็ นผลทาให้ ค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกส์
โดยรวมลดลงได้ ทาให้มีค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าลดลงเหลือ 60,229,420 บาทต่อปี
คิดเป็ นลัดส่ วน 1.69 ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายหลังการปรับปรุ งได้ถึง 1.69
ปณัฐ ธรรมชัยโสภิต (2559) ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
ผลิตโดยใช้หลักการแบบลีนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางผูว้ จิ ยั ใช้แนวความคิดแบบลีนใน
การกาจัดและลดสิ่ งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อราคาสิ นค้า เช่น การผลิตสิ นค้ามากเกินไป และการลด
ระยะทางในการขนส่ งในแต่ละกระบวนการในสายการผลิต ผูว้ จิ ยั ได้นาเครื่ องมือจากหลักการ
ของลีน เช่น การลดความสู ญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) และนาหลักการ ECRS มาใช้วเิ คราะห์
และปรับปรุ งกระบวนการทางานในสายการผลิต ผลจากการวิจยั โดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ของลีนมา
ปรับปรุ งพบว่าผูว้ จิ ยั สามารถลดสายการผลิตจาก 3 สายการผลิตให้เหลือเพียงแค่ 2 สายการผลิต
และสามารถลดปริ มาณเครื่ องจักรลงได้จานวน 7 เครื่ อง โดยผลลัพธ์จากการวิจยั ดังกล่าวยังแสดง
ให้เห็นว่าการตอบสนองความต้องการสิ นค้าต่อลูกค้ายังคงมีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดิม
ศุรนิตย์ สามารถ (2559) ทาการศึกษาการนาแนวคิดลีนมาใช้ในการลดต้นทุนใน
การดาเนิ นงานในกรณี ศึกษาของโรงงานฉี ดพลาสติกชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง
โดยวัตถุประสงค์ของผูว้ จิ ยั ก็เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินการ เนื่ องมาจากบริ ษทั ของผูท้ าการวิจยั มี
แนวโน้มที่กาไรจะลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้นาหลักแนวคิดแบบลีนมาศึกษาเพื่อหาแนว
ทางการลดต้นทุน โดยใช้เครื่ องมือทาการศึกษาโดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เกิด
ต้นทุนการดาเนินงานที่สูงขึ้น โดยผลการวิจยั พบว่าการที่ตน้ ทุนนั้นเพิ่มสู งขึ้นมีสาเหตุมาจากการใช้
ทรัพยากรที่ไม่คุม้ ค่า ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับปรุ งกระบวนการใหม่ โดยใช้วธิ ี การนาบรรจุภณั ฑ์
กล่องกระดาษมาทาการใช้ซ้ า ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้บรรจุภณั ฑ์
ดังกล่าวได้ถึง 33,478 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน
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ศิริเกียรติ เจริ ญด้วยศิริ (2551) ทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโซ่อุปทานโดยการใช้
เทคนิคการผลิตแบบลีน จากจานวนประชากรที่สุ่ม และทาการตอบแบบสอบถาม 48 ท่าน โดยทา
การทดสอบที่ระดับนัยยะสาคัญที่ 0.05% ปรากฏว่าปั จจัยด้านที่มีผลต่อความสาเร็ จในการลดต้นทุน
ต่อระบบการผลิตแบบลีนมีปัจจัยดังต่อไปนี้คือปั จจัยด้านกาลังคน ปั จจัยด้านการวางแผนผังการ
ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ปั จจัยด้านการผลิตแบบดึง และปั จจัยด้านการลดขนาดกลุ่ม
ผลิตให้เล็กลง ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการลดต้นทุนการผลิตแบบลีน
ได้แก่ ปั จจัยด้านการควบคุมคุณภาพที่ตน้ กาเนิด และปั จจัยด้านการใช้เครื่ องมือที่ถูกต้องและ
การเปลี่ยนเครื่ องมือที่รวดเร็ ว
ณัฐพล บุญฤทธิ์ (2559) ทาการศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตโซ่ดว้ ย
เทคนิคลีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิต การลดเวลาการทางานที่
สู ญเปล่า การเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยทาการปรุ งให้เป็ นการผลิตที่ไม่มีของเสี ยเกิดขึ้น
ในกระบวนการ การลดพื้นที่ในการทางานที่ไม่จาเป็ น เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาเทคนิคต่าง ๆ ของลีน
มาปรับใช้เช่นการทาตารางจับเวลาในแต่ละขั้นตอนการทางาน วิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
ที่ไม่จาเป็ น การใช้ Yamazumi chart เพื่อรวบรวมเวลาการทางานของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจนได้ผลการวิจยั ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ งั ไว้
เช่นการมีพ้นื ที่การทางานเหลือเพิ่มขึ้น 200 ตาราเมตร สามารถลด WIP ได้ 3,300,000 ชิ้นต่อวัน
สามารถลดจานวนพนักงานจากการลดขั้นตอนการทางาน ลดเวลาการรอคอยจากการนางานเสี ยไป
ทาการแก้ไขใหม่และด้านคุณภาพก็สามารถลดของเสี ยได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งการศึกษาวิจยั ดังกล่าวทา
ให้สามารถเพิ่มผลผลิต (Productivity) ได้มากกว่าเดิมถึงร้อยละ 56.25
ธันฐภัทร์ ราศรี มิล และบุญเลิศ วงศ์เจริ ญแสงสิ ริ (2559) ทาวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการทางานของกระบวนการรับและคืนสิ นค้าทัว่ ไป กรณี ศึกษาร้านสะดวกซื้ อแห่งหนึ่ง
โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลัก 5W 1H เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการทางานของแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องและความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน พบว่ามี
2 กระบวนการหลักที่เป็ นปั ญหาคือ กระบวนการรับและส่ งข้อมูลการรับสิ นค้าที่มีความยุง่ ยากใน
การทางาน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการทางานแบบลีน และหลักการ Eliminate Combine Rearrange
Simplify (ECRS) เข้ามาปรับปรุ งกระบวนการทางานเดิมและลดความสู ญเปล่า ผลของการทดลอง
เปรี ยบเทียบกระบวนการก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ ง พบว่าเวลาของ กระบวนการ
ทางานเดิมก่อนการปรับปรุ งใช้เวลาทางานรวมเฉลี่ยที่ 44.00 นาที และหลังการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานใช้เวลาทางานรวมเฉลี่ยที่ 30.50 นาที ซึ่งทาให้ลดเวลาลงได้ถึงร้อยละ 31
ผลการศึกษาที่ได้ทาให้บริ ษทั สามารถลดเวลาในการทางานและลดต้นทุนการทางานได้
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สุ ภรัตน์ พูลสวัสดิ์ (2559) ทาการวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพการทางานของแผนก
เอกสารขาออก กรณี ศึกษาสายเรื อแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่แหลมฉบัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ขั้นตอนในการทางานและเพิ่มผลิตภาพการทางานของพนักงาน ผลลัพธ์ที่ได้จาก การนาแนวคิด
การปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องและใช้ หลักการ ECRS สามารถค้นพบวิธีการทางานใหม่
จากการกาจัดขั้นตอนงานที่ไม่จาเป็ น การรวมขั้นตอนงานให้เหลือน้อยลง และการปรับปรุ งวิธีการ
ทางานให้ง่าย ขึ้นมาประยุกต์ใช้ ทาให้พนักงานง่ายขึ้นและช่วยลดขั้นตอนในการทางาน จากที่ต้ งั ไว้
3 เป้ าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้สามารถบรรลุตามเป้ าหมาย 2 เป้ าหมาย
สมภาร วรรณรถ (2562) ศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณี ศึกษา บริ ษทั วาย เอส ภัณฑ์ จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
รวมทั้งสิ้ น 334 คน โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงสารวจ ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และรายได้มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน
การปรับปรุ งวิธีการทางาน และการมีส่วนร่ วมของพนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูว้ จิ ยั เสนอแนะ
ว่าผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับกิจกรรมไคเซ็นอย่างจริ งจัง โดยการสนับสนุ นสิ่ งอานวยความ
สะดวก ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม จะทาให้พนักงานมีประสิ ทธิ ผลการทางานขององค์การเพิม่ ขึ้น
ไพริ นทร์ หลวงมูล (2553) ได้นาหลักการเคลื่อนไหวและเวลามาใช้ในการลดขั้นตอนที่
ไม่จาเป็ นและปรับเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ ซึ่ งผลจากการปรับปรุ งทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของเครื่ องตัดขึ้นรู ปชิพได้โดยการปรับปรุ งในขั้นตอนการเตรี ยมเครื่ องมือ และตัดขั้นตอนหมุน
สกรู ออกไป นอกจากนี้ยงั ออกแบบอุปกรณ์เก็บเครื่ องมือทาให้ลดเวลาในการปรับตั้งเครื่ องตัดขึ้น
รู ปชิพได้อีกด้วย
Boyle, Rathje and Stuart (2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้แบบลีนจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกในการปรับปรุ งกระบวนการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการจัดการกับ
แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น การฝึ กอบรม การเยีย่ มชมโรงงานและการประชุม เพื่อช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้ าหมายตามแบบแนวคิดลีน โดยใช้แบบแบบสอบถามจานวน 1,000 ชุด เป็ นเครื่ อง
เครื่ องมือในการศึกษา โดยแบบสอบถามได้ถูกจัดส่ งทางไปรษณี ยไ์ ปยังผูผ้ ลิตชาวแคนาดาถึง 109
รายการ ซึ่ งจะกล่าวถึงกล่าวถึงข้อมูลการจัดการทัว่ ไปเกี่ยวกับลีน และประสิ ทธิ ภาพสาหรับการ
ปรับปรุ งแบบลีน โดยแบบจาลองสุ ดท้ายกล่าวว่าการจัดการกับแหล่งข้อมูลภายนอกและความ
มุ่งมัน่ กับแนวคิดของลีนนั้น มีอิทธิ พลต่อการคิดแบบลีนภายในองค์กร อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างแหล่งข้อมูลภายนอกกับความคิดแบบลีนไม่ได้รับการสนับสนุน ความสัมพันธ์
ทางอ้อมอยูใ่ นที่ที่มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นต่อแหล่งข้อมูลแบบลีน ทาให้ฝ่ายบริ หารต้องผ่อนผันและใน
ที่สุดก็มีขอบเขตของการคิดแบบลีนในองค์กร ความหมายในทางปฏิบตั ิของงานวิจยั นี้ จะช่วยใน
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การจัดการของฝ่ ายผลิตสามารถระบุถึงปัจจัยได้ 2 ด้าน คือ ตัวชี้วดั ทางด้านองค์กร และสิ่ งแวดล้อม
อาจช่วยหรื อยับยั้งการใช้งานแบบลีนในองค์กร และอาจมีผลกระทบเกี่ยวกับความเข้าใจของลีน
และความมุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งด้วยแนวคิดลีนซึ่ งมีผลต่อความสาเร็ จตลอดทั้งโครงการ
Kim (2015) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเริ่ มต้นการใช้แนวคิดลีน เพื่อการพัฒนาซัพพลาย
เออร์ในฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งสร้างการรับรู้ของของบริ ษทั โตโยต้า ที่ใช้ระบบการ
ผลิตแบบลีน และระบบการผลิตโตโยต้า (TPS) สาหรับผูจ้ ดั จาหน่ายชิ้นส่ วนยานยนต์ของพวกเขา
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์โดยอ้างอิงจากกรณี ศึกษาและการทบทวนงานวิจยั วิธีการที่ดีที่สุดในที่จะทา
ให้ ซัพพลายเออร์เข้าถึงระบบการผลิตแบบลีนของโตโยต้า เพื่อพัฒนาซัพพลายเออร์ คือการ
ทบทวนกระบวนการคิดและเครื่ องมือแบบลีนทัว่ ไปและศึกษาเครื่ องมือการผลิตแบบลีนที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผูจ้ ดั จาหน่ายของโตโยต้า และเพื่อการใช้งานจริ งในซัพพลายเออร์ ของโตโยต้า
ในฟิ ลิปปิ นส์ จากกรณี ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโตโยต้าได้แนะนาวิธีการผลิตแบบลีน (TPS) ให้แก่
ซัพพลายเออร์ ซ่ ึ งมีหลายขั้นตอนและเครื่ องมือต่าง ๆ สาหรับกระบวนการแบบลีน แต่น้ ีเป็ นแค่เพียง
หนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการและบางส่ วนของเครื่ องมือแบบลีน ซึ่งเหมาะสาหรับการพัฒนา
ซัพพลายเออร์ กรณี น้ ีแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุ งแบบ Kaizen ในระหว่างการใช้แนวคิดแบบลีน
ควรจะถูกผูกไว้ดว้ ยกันในการทางาน และต้องใช้เครื่ องมือของลีนจานวนน้อยในสถานการณ์จริ ง
กล่าวอีกนัยหนึ่งการให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้แบบลีน อาจไม่จาเป็ นต้องมีการใช้งานแบบลีนอ
ย่างเต็มรู ปแบบ ที่สาคัญการให้คาปรึ กษาในการดาเนินงานแบบลีน โดยปราศจากความเข้าใจใน
สถานที่น้ นั ไร้ประโยชน์ เป้ าหมายที่สาคัญสาหรับการวิจยั นี้ คือ เพื่อทาความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมด
ตั้งแต่ตน้ จนจบเกี่ยวกับแนวคิดลีน แต่กรณี ในเอกสารนี้ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการผลิตเท่านั้น
ในฐานะซัพพลายเออร์ ของโตโยต้ามีส่วนเพิ่มเติมที่จะนามาใช้ (เช่น การจัดการ การจัดส่ ง) ซึ่ งไม่
ครอบคลุมในเอกสารส่ วนนี้
Ghosh (2012) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการผลิตแบบลีนในโรงงานผลิตของ
อินเดีย โดยวัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อตรวจสอบสถานะปั จจุบนั ของการยอมรับแบบลีน
ในโรงงานผลิตของอินเดียและผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน โดยการใช้แบบสอบถาม
ในการสารวจที่ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนงานที่ทาในอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จากการสารวจ
แบบสอบถามถูกส่ งไปยัง 400 บริ ษทั ในสี่ ภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ในอินเดีย ผลตอบรับที่แสดงให้
เห็นว่าประมาณร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามได้ดาเนินการหลายมิติ ของลีน โดยโฟกัสไปที่
ความต้องการของลูกค้า การดึงระบบ การลดเวลาการติดตั้ง การบารุ งรักษาประสิ ทธิ ผลรวม
ประสิ ทธิ ภาพของซัพพลายเออร์ การควบคุมกระบวนการทางสถิติ และการแก้ปัญหาข้ามแผนก
การดาเนิ นงานมีการปรับปรุ งขึ้นในทุกภาคส่ วน ได้แก่ การผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ลดเวลาในการ
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ทางาน นาเสนอการส่ งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง ลดพื้นที่โฆษณาและความต้องการของพื้นที่ ที่น่าสนใจ
คือผูต้ อบแบบสอบถามได้ช้ ีให้เห็นว่าการส่ งออกที่ถูกต้องในครั้งแรก จะส่ งผลให้ระยะเวลาในการ
ผลิตลดลงและการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็ นปั จจัยหลักสามประการที่นาไปสู่ การดาเนินงานแบบลีน การ
ผลิตแบบลีนเป็ นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศที่พฒั นาแล้วและบางประเทศใน
ประเทศกาลังพัฒนาเช่นกัน ยังไม่ค่อยมีผรู ้ ู ้เกี่ยวกับสถานะปั จจุบนั ของอินเดียยกเว้นบางกรณี ศึกษา
การศึกษานี้ศึกษาระดับการผลิตแบบลีนในโรงงานผลิตของอินเดียและผลกระทบต่อเมตริ กการ
ดาเนินงาน การศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติ และการปฏิบตั ิแบบลีนกับผลการ
ดาเนินงาน
Wang, Ming, Kong, Li and Wang (2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการใช้งาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบลีน โดยมีวตั ถุประสงค์ของบทความนี้ คือ การนาเสนอกรอบการ
ดาเนินงานทีละขั้นตอนสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบลีน (LPD) จากการวิจยั ทางการตลาด
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตขั้นสุ ดท้าย วิธีการวิจยั ที่
นามาใช้ในบทความนี้ เป็ นการสร้างมาจากอุตสาหกรรมกรณี ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิ และวิธีแก้ปัญหา
บางส่ วนที่มีอยูใ่ นการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนากรอบ
การใช้งานทีละขั้นตอนตามลาดับต่อไปนี้ ข้อแรกคาจากัดความหมายถึง การอภิปราย LPD และ
การมีส่วนร่ วมที่สาคัญต่อแนวทางแบบลีน ทั้งในระดับวิชาการและระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน ประการที่
สองจะมีการจัดทากรอบข้อมูล LPD และข้อมูลรายละเอียดการอ้างอิง ในส่ วนถัดไปจะมีการ
กล่าวถึงกรณี การดาเนิ นการ LPD ผ่าน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม” ที่ดา้ นหน้าของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นขวา” จากการออกแบบระบบไปจนถึงการผลิตขึ้น
ในบริ ษทั แผนงานการเปลี่ยนแปลงแบบลีนนี้ ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลจากการพัฒนาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแบบรัก
โลก สุ ดท้ายจะมีการสรุ ปข้อสรุ ปและมุมมองในอนาคตจะได้รับการเสนอ แนวทางที่อธิบายไว้ใน
ที่น้ ี พยายามที่จะเอาชนะจุดอ่อนของกรอบด้านอื่น ๆ ในแง่ของความเป็ นไปได้และความเป็ นไปได้
และรวมเอาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดจากอุตสาหกรรมการให้คาปรึ กษา และสถาบันการศึกษาไปใช้เป็ น
กรอบขั้นตอนสาหรับการบรรลุ LPD ที่มีประสิ ทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลการใช้งานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน และปั้ นจัน่
ขนาด 80 ตัน เพื่อทาการวิเคราะห์ดูผลการดาเนินงานในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับการดาเนินงานที่ทา
การปรับปรุ ง เพื่อนาไปวางแผนการใช้งาน และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มในการที่จะ
ยกเลิกการใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
2. วิเคราะห์การใช้งานของปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด
3. วิเคราะห์การเช่าปั้ นจัน่ เพื่อตอบสนองการใช้งานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ
3.1 เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน
3.2 เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายเดือน
3.3 เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง
4. เสนอแนวทางการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน
4.1 ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ในการทางานทั้งหมด
4.2 ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน กับ ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการ
แจ้งเพื่อขอใช้ใช้งานล่วงหน้า 2 วัน
4.3 ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน กับ ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการ
แจ้งเพื่อขอใช้ใช้งานล่วงหน้า 1 วัน
4.4 การลดงานเร่ งด่วนของหน่วยงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้
5. ทาการสอบถามผูใ้ ช้งาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6. สรุ ปแนวทางการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ให้ตอบสนองผูใ้ ช้งาน และเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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การเก็บข้ อมูลการใช้ งานปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน และปั้นจั่นขนาด 80 ตัน ช่ วงเดือนตุลาคม
2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
ปั จจุบนั ทางบริ ษทั มีป้ ั นจัน่ ที่ใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จานวน 2 ขนาด
ได้แก่ ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน จากปั้ นจัน่ ที่มีดงั กล่าวนั้น ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน
จะเป็ นปั้ นจัน่ หลักในกิจกรรมโลจิสติกส์ และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน จะเป็ นปั้ นจัน่ สารอง ในกรณี ที่มี
งานเร่ งด่วน หรื อกรณี ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีปัญหาไม่สามารถที่จะทางานได้ ปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด
ทางบริ ษทั ได้ทาการเช่ามาใช้งานเป็ นแบบรายเดือน ซึ่ งการเช่านั้นจะรวมไปถึงค่าจ้างพนักงานขับ
ปั้ นจัน่ ด้วย และในทุก ๆ ครั้งที่มีการทางานของปั้ นจัน่ จะต้องมีพนักงาน Rigger สาหรับทาการ
เกี่ยว ยก และให้สัญญาณแก่พนักงานขับปั้ นจัน่ ด้วย
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จะทาการออกแบบเอกสารการบันทึกการทางานให้พนักงานขับ
ปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด เพื่อให้พนักงานขับปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด ใช้บนั ทึกการทางานของตนเองที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวัน โดยจะต้องมีการบันทึกการทางานลงในเอกสารทุกครั้งที่มีการทางานของปั้ นจัน่ เกิดขึ้น

วิเคราะห์ การใช้ งานของปั้นจั่นทั้ง 2 ขนาด
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้จากเอกสารการบันทึกการทางานของปั้ นจัน่ แต่ละขนาด มาทาการ
บันทึกและวิเคราะห์ เพื่อต้องการทราบถึงการทางานของปั้ นจัน่ แต่ละขนาด ว่ามีการทางานที่
เหมาะสมกับเวลาทางาน และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดหรื อไม่
ในการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จะนาชัว่ โมงการทางานที่เกิดขึ้นของปั้ นจัน่ แต่ละขนาดมาทาการ
คานวณหา Utilization โดยอ้างอิงเวลาการทางานที่ 8 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ ใน 1 วัน
ปั้ นจัน่ แต่ละขนาดจะมีชวั่ โมงการทางานที่ไม่เท่ากัน จะทาการหาผลรวมชัว่ โมงการทางานใน 1 วัน
ของปั้ นจัน่ แต่ละขนาด เมื่อได้ผลรวมแต่ละวันจนครบ 1 เดือน ก็จะทราบว่าปั้ นจัน่ แต่ละขนาดมีการ
ทางานที่เต็มประสิ ทธิ ภาพในแต่ละเดือนหรื อไม่

วิเคราะห์ การเช่ าปั้นจั่น เพือ่ ตอบสนองการใช้ งานให้ ได้ ประสิ ทธิภาพ
เมื่อทางผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ Utilization ของปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาดแล้ว จะนาผลจากการ
วิเคราะห์มาวางแผนการเช่าปั้ นจัน่ เพื่อให้ตอบสนองผูใ้ ช้งานและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยทั้งนี้
จะแบ่งแผนการเช่าปั้ นจัน่ ออกเป็ นประเด็นดังนี้

26
1. เช่ าปั้นจั่น ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน
ทาการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เพียง 1 คัน เท่านั้น เพื่อใช้สาหรับกิจกรรมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในบริ ษทั
2. เช่ าปั้นจั่น ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน เป็ นรายเดือน
ทาการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายเดือนทั้ง 2 ขนาด โดยใช้
ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นปั้ นจัน่ ในกิจกรรมหลัก และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นปั้ นจัน่ สารอง
3. เช่ าปั้นจั่น ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง
ทาการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง โดย
ยังคงให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นปั้ นจัน่ ในกิจกรรมหลัก และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นปั้ นจัน่
สารอง

เสนอแนวทางการลดการใช้ งานปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน
หลังจากที่ทาการเก็บข้อมูลทั้งหมด และนามาวิเคราะห์แล้วนั้น ก็จะได้แนวทางที่ชดั เจน
มากขึ้นเกี่ยวกับการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ทั้งในเรื่ องการเลือกใช้งานใน
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงแผนในการเช่าปั้ นจัน่ มาใช้งาน ทั้งนี้ นอกจากการได้แผนการเช่าแล้วนั้น
จะต้องมาหาแนวทางเพื่อที่จะทาการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ลงตามวัตถุประสงค์อีกด้วย
โดยในการที่จะลดการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ลงนั้น ผูใ้ ช้งานจะต้องมีการแจ้ง
วัตถุประสงค์เพื่อขอใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 50 ตัน มาที่ผดู ้ ูแลปั้ นจัน่ โดยกาหนด Lead time ในการแจ้ง
เพื่อขอใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ล่วงหน้า เพื่อให้ผดู ้ ูแลปั้ นจัน่ สามารถวางแผนการการทางาน
ของปั้ นจัน่ ได้ โดยผูว้ จิ ยั จะแยกเป็ นประเด็นหัวข้อดังนี้
1. ใช้ ป้ ันจั่น ขนาด 80 ตัน ในการทางานทั้งหมด
วิเคราะห์การทางานโดยใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เพื่อใช้ในกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่ใช้งาน
ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน มาเกี่ยวข้อง
2. ใช้ ป้ ันจั่น ขนาด 80 ตัน กับ ปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการแจ้ ง
เพือ่ ขอใช้ ใช้ งานล่วงหน้ า 2 วัน
วิเคราะห์การทางานโดยใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เพื่อใช้ในกิจกรรมหลัก และใช้ป้ ั นจัน่
ขนาด 50 ตัน เป็ นปั้ นจัน่ สารอง โดยกาหนด Lead time ในการแจ้งเพื่อขอใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50
ตัน ล่วงหน้า 2 วัน

27
3. ใช้ ป้ ันจั่น ขนาด 80 ตัน กับ ปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการแจ้ ง
เพือ่ ขอใช้ ใช้ งานล่วงหน้ า 1 วัน
วิเคราะห์การทางานโดยใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เพื่อใช้ในกิจกรรมหลัก และใช้ป้ ั นจัน่
ขนาด 50 ตัน เป็ นปั้ นจัน่ สารอง โดยกาหนด Lead time ในการแจ้งเพื่อขอใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50
ตัน ล่วงหน้า 1 วัน
4. การลดงานเร่ งด่ วนของหน่ วยงานทีไ่ ม่ สามารถแก้ไขได้
เนื่องจากมีงานเร่ งด่วนอยูบ่ ่อยครั้ง ทาให้เกิดผลกระทบกับการวางแผนการใช้งานปั้ นจัน่
ผูว้ จิ ยั จึงจะนาข้อมูลในเอกสารการบันทึกการทางาน มาวิเคราะห์เป็ นแผนก และงานที่เกิดความ
เร่ งด่วนบ่อยครั้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดงานเร่ งด่วน และแนวทางที่จะลดหรื อแก้ไขงาน
เร่ งด่วนให้ลดลง

ทาการสอบถามผู้ใช้ งานในแต่ ละแผนกเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ก่อนที่ผวู ้ จิ ยั จะทาการปรับเปลี่ยนวิธีการจองการใช้งานปั้ นจัน่ จะต้องมาทาการสอบถาม
ผูใ้ ช้งานในแต่ละแผนก เกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ หรื อแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุ งแก้ไข
การทางานให้ตอบสนองผูใ้ ช้งานให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อให้การทางานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น และเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

สรุปแนวทางการลดการใช้ งานปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน ให้ ตอบสนองผู้ใช้ งาน และเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
หลังจากได้ขอ้ มูลและแนวทางที่ชดั เจนแล้ว จะทาการสรุ ปแนวทางในการลดการใช้งาน
ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ทั้งในเรื่ องรู ปแบบของการเช่าปั้ นจัน่ การวางแผนในการใช้งานปั้ นจัน่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จะลดลง โดยทั้งนี้ จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด และมีความปลอดภัยที่ทางานทุกครั้ง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการดาเนินงานนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการสรุ ปผลการดาเนินงานในการแก้ไขปรับปรุ ง
เกี่ยวกับ การลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยจัดเป็ นหัวข้อดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
2. สรุ ปผลจากการดาเนินงาน

วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
จากข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเก็บมานั้น จะเป็ นการเก็บข้อมูลการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด
80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ที่แสดงให้เห็นถึงการทางานที่เกิดขึ้นจริ ง และนอกจากการ
วิเคราะห์การทางานที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการใช้งาน
ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน อีกด้วย ซึ่ งรายละเอียดต่าง ๆ แสดงตามข้อมูลต่อไปนี้
ตารางที่ 1 บันทึกการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vessel Name
MEO Valiant
VOS Atlanta
MEO Valiant
Express81
VOS Atlanta
Meo Valiant
Vos Atlanta
Executive Valour
Meo Valiant
VOS Atlanta
Uniexpress-21

Work Date
2-Oct-19
3-Oct-19
6-Oct-19
7-Oct-19
7-Oct-19
10-Oct-19
11-Oct-19
12-Oct-19
13-Oct-19
14-Oct-19
17-Oct-19

Total Operation Time (ชั่วโมง)
7:00
5:25
4:39
4:27
4:00
7:08
7:24
4:00
7:30
6:28
1:00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
No.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Vessel Name
MEO Valiant
VOS Atlanta
SC Gorly 7
VOS Atlanta
Uniexpress24
Unithai Chumporn
Meo Valiant
VOS Atlanta
HART Tide
VOS Atlanta
Unithai Chumporn
VOS Atlanta
VOS Atlanta
Express81
VOS Atlanta
VOS Atlanta
VOS Atlanta
VOS Atlanta
Uniexpress21
VOS Atlanta
SC Glory7
Meo Valiant
VOS Atlanta
Bourbon Tubtim
Shepherd Tide
VOS Atlanta

Work Date
17-Oct-19
17-Oct-19
19-Oct-19
21-Oct-19
22-Oct-19
22-Oct-19
24-Oct-19
24-Oct-19
26-Oct-19
27-Oct-19
29-Oct-19
30-Oct-19
2-Nov-19
4-Nov-19
5-Nov-19
8-Nov-19
11-Nov-19
14-Nov-19
17-Nov-19
18-Nov-19
20-Nov-19
20-Nov-19
21-Nov-19
23-Nov-19
23-Nov-19
24-Nov-19

Total Operation Time (ชั่วโมง)
6:47
8:06
1:00
7:10
2:00
4:08
3:45
5:16
4:00
6:10
4:00
4:03
5:55
4:00
5:52
5:15
3:38
4:31
3:16
4:50
5:41
1:03
5:00
6:45
6:00
9:05

30
ตารางที่ 1 (ต่อ)
No.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Vessel Name
Unithai Chomporn
Executive Valour
Bourbon Tubtim
Crest Apollo
VOS Atlanta
Miclyn Energy
Bourbon Tubtim
VOS Atlanta
Bourbon Tubtim
VOS Atlanta
Miclyn Enterprise
Miclyn Energy
Express81
Bourbon Tubtim
VOS Atlanta
Hart Tide
Bourbon Tubtim
VOS Atlanta
Bourbon Tubtim
VOS Atlanta
Bourbon Mukda
Touchet Tide
Uniexpress21
VOS Atlanta
Meo Valiant
Bourbon Mukda

Work Date
25-Nov-19
25-Nov-19
26-Nov-19
26-Nov-19
27-Nov-19
28-Nov-19
29-Nov-19
1-Dec-19
2-Dec-19
4-Dec-19
4-Dec-19
4-Dec-19
6-Dec-19
7-Dec-19
8-Dec-19
9-Dec-19
10-Dec-19
11-Dec-19
13-Dec-19
15-Dec-19
16-Dec-19
16-Dec-19
17-Dec-19
18-Dec-19
19-Dec-19
19-Dec-19

Total Operation Time (ชั่วโมง)
1:50
6:00
7:03
8:00
8:13
6:00
6:00
6:15
5:14
12:11
6:00
6:00
3:36
4:55
5:35
6:00
5:04
2:34
5:04
6:05
8:53
6:00
0:30
5:32
0:24
12:15
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
No.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Vessel Name
Bahtera Intan
SC Glory7
VOS Atlanta
Touchet Tide
Bahtera Intan
Bourbon Mukda
Unithai Chumporn
VOS Atlanta
Bahtera Intan
VOS Atlanta

Work Date
19-Dec-19
21-Dec-19
23-Dec-19
24-Dec-19
24-Dec-19
24-Dec-19
26-Dec-19
27-Dec-19
28-Dec-19
30-Dec-19

Total Operation Time (ชั่วโมง)
6:42
0:50
8:29
4:35
6:00
7:24
2:28
8:05
4:50
7:12

ตารางที่ 2 บันทึกการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562
Work Date
Job Detail
1-Oct-2019
ยก Tank ที่ Yard
1-Oct-2019
ยกถังลงเรื อ Griffin
4-Oct-2019 ยกของลงเรื อ AOS Pattaya ท่า 4
5-Oct-2019
ยกของที่ WH
7-Oct-2019
ยกของที่ WH
8-Oct-2019
ยก Tank ที่ Yard
11-Oct-2019
ยกของที่ WH
12-Oct-2019
ยก Tank ที่ Yard
12-Oct-2019
ยก Reel สายไฟออกจาก
Basket ที่ Yard
13-Oct-2019
ยกของที่ Yard
20-Oct-2019
ยกของท่า 5

Start
11:00
14:10
11:10
13:30
9:00
14:00
9:30
8:00
10:00

End
12:00
15:00
14:00
14:30
10:00
15:00
10:30
9:00
11:00

Total Time (ชั่วโมง)
1:00
0:50
2:50
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

9:00
8:15

10:00
9:00

1:00
0:45
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Work Date
20-Oct-2019
21-Oct-2019
23-Oct-2019
25-Oct-2019
27-Oct-2019
28-Oct-2019
29-Oct-2019
3-Nov-2019
3-Nov-2019
3-Nov-2019
3-Nov-2019
10-Nov-2019
11-Nov-2019
12-Nov-2019
13-Nov-2019
13-Nov-2019
16-Nov-2019
16-Nov-2019
19-Nov-2019
21-Nov-2019
23-Nov-2019
24-Nov-2019
25-Nov-2019
26-Nov-2019
30-Nov-2019
31-Nov-2019

Job Detail
ยกน้ ามันลงเรื อท่า 5
ยกของที่ Yard
ยกของท่า 4
ยกตูล้ ง Yard
ยกของขึ้นเรื อท่า 5
ยกของลงเรื อท่า 5
ยกของที่ Yard
ยกของลง Yard
ยกน้ ามันลงเรื อ ท่า 4
ยกถังขยะลงเรื อ ท่า 5
ยกถังขยะลงเรื อ ท่า 5
ยกของลง Yard
ยกตูข้ ้ ึนรถ 10 ล้อ
ยกของที่ WH
ยกสลิงฮาฟฮายที่ Yard
ยก Skip ที่ Yard
ยกเครื่ องเจนที Yard
ยกของขึ้นรถ
ยกของ WH ใส่ ตะกร้า
Maintenance
ยกน้ ามันเรื อเล็ก ท่า 5
ยก Buoy 2 ลูก ที่ Yard
ยกของ WH
ทา จป.
เคลียเรื อ ท่า 4
ยกน้ ามัน ท่า 4

Start
16:00
10:00
15:00
10:00
8:30
13:00
13:00
10:00
13:00
14:00
14:30
14:00
9:00
9:00
9:00
11:00
10:00
13:03
9:00
8:00
15:00
10:00
9:00
9:00
8:00
14:00

End
17:00
11:00
16:00
11:00
10:00
16:00
14:00
11:00
14:00
14:30
15:00
15:00
10:00
10:00
10:00
12:00
11:00
14:00
10:00
17:00
16:00
11:00
10:00
10:00
10:00
15:00

Total Time (ชั่วโมง)
1:00
1:00
1:00
1:00
1:30
3:00
1:00
1:00
1:00
0:30
0:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:57
1:00
9:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Work Date
3-Dec-2019
6-Dec-2019
8-Dec-2019
9-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
13-Dec-2019
16-Dec-2019
17-Dec-2019
18-Dec-2019
19-Dec-2019
19-Dec-2019
19-Dec-2019
20-Dec-2019
21-Dec-2019
13-Nov-2019
13-Nov-2019
16-Nov-2019
16-Nov-2019
19-Nov-2019
21-Nov-2019
23-Nov-2019
24-Nov-2019
25-Nov-2019

Job Detail
ยก H/ H ลง yard
ยก H/ H
เคลียร์ เรื อเล็ก
เคลียร์ เรื อ ท่า 5
ยกของที่ Yard
ยกของลงเรื อ
ยกของลงเรื อ ท่า 4
ยกของ WH
ยกของท่า 4
ยกเฟนเดอ ท่า 6
ยกของลงเรื อ ท่า 6
ยกของลงเรื อ
ยกของ WH
ยก H/ H ลง WH
ลงของที่ Yard
ยกของ W/ H
ยกของใส่ ตะกร้า W/ H
ยกสลิงฮาฟฮายที่ Yard
ยก Skip ที่ Yard
ยกเครื่ องเจนที Yard
ยกของขึ้นรถ
ยกของ WH ใส่ ตะกร้า
Maintenance
ยกน้ ามันเรื อเล็ก ท่า 5
ยก Buoy 2 ลูก ที่ Yard
ยกของ WH

Start
10:00
14:00
10:00
14:00
11:00
12:00
15:00
16:00
10:00
8:30
16:00
12:00
9:40
13:00
14:30
9:00
9:00
9:00
11:00
10:00
13:03
9:00
8:00
15:00
10:00
9:00

End
11:00
15:00
12:00
16:00
12:00
12:40
16:00
17:00
11:00
10:00
18:00
18:00
10:30
14:00
17:00
10:00
10:00
10:00
12:00
11:00
14:00
10:00
17:00
16:00
11:00
10:00

Total Time (ชั่วโมง)
1:00
1:00
2:00
2:00
1:00
0:40
1:00
1:00
1:00
1:30
2:00
6:00
0:50
1:00
2:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:57
1:00
9:00
1:00
1:00
1:00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Work Date
26-Nov-2019
30-Nov-2019
31-Nov-2019
3-Dec-2019
6-Dec-2019
8-Dec-2019
9-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
10-Dec-2019
13-Dec-2019
16-Dec-2019
17-Dec-2019
18-Dec-2019
19-Dec-2019
19-Dec-2019
19-Dec-2019
20-Dec-2019
21-Dec-2019

Job Detail
ทา จป.
เคลียเรื อ ท่า 4
ยกน้ ามัน ท่า 4
ยก H/ H ลง yard
ยก H/ H
เคลียเรื อเล็ก
เคลียเรื อ ท่า 4
ยอกของที่ Yard
ยกของลงเรื อ
ยกของลงเรื อ ท่า 4
ยกของ WH
ยกของท่า 4
ยกเฟนเดอ ท่า 6
ยกของลงเรื อ ท่า 6
ยกของลงเรื อ
ยกของ WH
ยก H/ H ลง WH
ลงของที่ Yard
ยกของ W/ H
ยกของใส่ ตะกร้า W/ H

Start
9:00
8:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
11:00
12:00
15:00
16:00
10:00
8:30
16:00
12:00
9:40
13:00
14:30
9:00
9:00

End
10:00
10:00
15:00
11:00
15:00
12:00
16:00
12:00
12:40
16:00
17:00
11:00
10:00
18:00
18:00
10:30
14:00
17:00
10:00
10:00

Total Time (ชั่วโมง)
1:00
2:00
1:00
1:00
1:00
2:00
2:00
1:00
0:40
1:00
1:00
1:00
1:30
2:00
6:00
0:50
1:00
2:30
1:00
1:00
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ตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562
เดือน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จานวน
จานวน ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน เฉลีย่ ชั่วโมง
วันทางาน
วันที่
ทั้งหมด/
จริงทั้งหมด/ ทางาน/ วัน
ทั้งหมด ทางานจริ ง
เดือน
เดือน
(ชั่วโมง)
(วัน)
(วัน)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
27
18
216
115:26
6:24
26
26

17
22

208
208

113:57
164:42

6:42
7:29

%
Utilization

80.16%
83.78%
93.57%

ตารางที่ 4 สรุ ปข้อมูลการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562
เดือน

ตุลาคม

จานวนวัน
ทางาน
ทั้งหมด
(วัน)
27

จานวน ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงทางาน เฉลีย่ ชั่วโมง
%
วันที่
ทั้งหมด/
จริงทั้งหมด/ ทางาน/วัน Utilization
ทางาน เดือน (ชั่วโมง) เดือน (ชั่วโมง) (ชั่วโมง)
จริง (วัน)
15
216
21:55
1:46
10.14%

พฤศจิกายน

26

14

208

26:57

1:55

12.95%

ธันวาคม

26

18

208

41:15

2:17

19.83%

วิเคราะห์ ค่า Utilization ของการทางานของปั้นจั่น ขนาด 80 ตัน
จากการเก็บข้อมูลนั้น พบว่าการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีค่าการใช้เฉลี่ย 3 เดือน
อยูท่ ี่ 86% ซึ่ งจากตัวเลขที่เกิดขึ้นนั้น จะเห็นได้วา่ ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ยังมี Capacity ที่สามารถ
นาไปใช้งานอย่างอื่นได้อีก จึงทาให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ยังสามารถทางานอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมจากงาน
หลักได้ จะมีเพียงเดือนที่มี RIG Operation เพิ่มเข้ามา ซึ่ งจากตารางจะเห็นว่าจะเกิดขึ้นในเดือน
ธันวาคม เนื่องจากมี RIG Operation เพิ่มเข้ามา ทาให้งานหลักของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิมประมาณ 10% ทาให้ค่า Utilization ของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ในช่วงที่มี RIG Operation
เข้ามานั้น จะมีการใช้งานเกือบจะ 100% ค่อนข้างที่จะเป็ นไปได้ยากในการที่จะไปทางานอื่น ๆ
ที่เพิม่ เข้ามานอกเหนื อจากงานหลักที่มี อาจจะทาให้ตอ้ งมีการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เข้ามา
เพื่อทางานให้ตอบสนองกับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างครบถ้วน
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วิเคราะห์ ค่า Utilization ของการทางานของปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน
จากข้อมูลการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ที่มีน้ นั จะพบว่ามีค่า Utilization เฉลี่ย
3 เดือน อยูท่ ี่ 14% ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน และจากตารางจะพบ
อีกว่า มีกิจกรรมที่สามารถวางแผนได้ และไม่สามารถวางแผนได้ กล่าวคือ งานที่วางแผนได้น้ นั
สามารถที่จะวางแผนการทางานหรื อสามารถนางานไปรวมกันกับงานอื่น ๆ เข้ามาไว้ในวันเดียวกัน
ได้ โดยไม่ตอ้ งแยกกิจกรรมละ 1 วัน 1 กิจกรรม หรื อกิจกรรมนั้น สามารถใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน
ที่มีอยูไ่ ด้โดยที่ไม่กระทบกับกิจกรรมหลัก และในส่ วนกิจกรรมที่ไม่สามารถวางแผนได้น้ นั คือ
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตันได้ เป็ นผลมาจาก ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน
ดาเนินกิจกรรมหลักอยูใ่ นเวลานั้น หรื อมีความเร่ งด่วนในการยกสิ นค้าขึ้น-ลง หรื อจากสาเหตุอื่น ๆ
เป็ นต้น แม้กระทัง่ ช่วงที่มี RIG Operation เข้ามาในเดือนธันวาคม ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ยังมีค่า
Utilization อยูเ่ พียง 19% เท่านั้น
เมื่อนาค่า Utilization ของปั้ นจัน่ ทั้งสองขนาด มารวมกัน จะมีค่าอยูท่ ี่ใกล้เคียง 100% ซึ่ง
ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน สามารถที่จะทางานได้เกือบทั้งหมด ทั้งงานหลักและงานอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา
จากผูใ้ ช้งานแต่ละแผนก และโดยประมาณ 90% ของงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานหลักที่เพิ่มมานั้น
จะมีความยืดหยุน่ สามารถรอเวลาให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ทางานหลักให้เสร็ จก่อนได้ หรื อสามารถ
ที่จะเลื่อนวันทางานให้ไปทาในวันที่ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ไม่มีกิจกรรมหลักในวันนั้น ๆ
วิเคราะห์ การเช่ าปั้นจั่น ขนาด 80 ตัน และปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน
ปั จจุบนั ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีสัญญาการเช่าเป็ นรายเดือน โดยค่าเช่านั้นจะรวมถึง
พนักงานขับปั้ นจัน่ และผูช้ ่วยพนักงานขับปั่ นจัน่ ด้วย ซึ่ งจะทาการต่อสัญญาเป็ นปี ต่อปี
ข้อมูลการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน และปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการใช้งานปั้ นจัน่ 50 ตัน
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และได้ทาการวางแผน ปรับปรุ งแก้ไขปั จจัยทุก ๆ ด้าน ที่ส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมหลัก และค่าใช้จ่ายที่สามารถจะประหยัดให้กบั บริ ษทั ได้ โดยทั้งนี้ปัจจัยหลักที่
ต้องคานึงถึงอันดับแรก คือ ทุก ๆ การปรับปรุ งแก้ไข จะต้องไม่กระทบกับกิจกรรมหลักให้ตอ้ ง
ล่าช้า หรื อเกิดความไม่ปลอดภัย จึงทาให้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน จะยังคงต้องทาการเช่าเป็ นแบบราย
เดือนเหมือนเดิม แม้จะไม่ได้มีการใช้งานในทุก ๆ วันที่ทางาน แต่ก็มีวนั ทางานที่เกิดขึ้นถึง 71%
จากจานวนวันทางานทั้งหมด
โดยในงานวิจยั นี้ ทางบริ ษทั ที่ได้ทาการวิจยั ได้ทาการแจ้งเงื่อนไขข้างต้นเกี่ยวกับปั้ นจัน่
ขนาด 80 ตัน ไว้วา่ จะต้องมีการเช่าเป็ นรายเดือนเหมือนเดิมเท่านั้น จะไม่มีการเช่าเป็ นรายครั้ง ทั้งนี้
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะไม่มีป้ ั นจัน่ ในการทางานหลักที่เกิดขึ้น ฉะนั้นผูว้ จิ ยั จะแบ่งประเด็น
เฉพาะปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ที่เป็ นปั ญหาหลักในงานวิจยั เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็ น ดังนี้
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1. เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือนเพียงคันเดียว
จากตารางการสรุ ปข้อมูลการทางานที่เกิดขึ้น ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน สามารถที่จะทางานได้
ทั้งงานหลัก และงานอื่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามา แต่ท้ งั นี้ยงั คงมีความเสี่ ยงที่จะไม่มีป้ ั นจัน่ มาทางานอื่น ๆ ที่
ผูใ้ ช้งานแจ้งด่วนเข้ามา จึงทาให้แนวทางนี้มีการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ได้เต็มประสิ ทธิภาพ
มากที่สุด แต่ยงั มีความเสี่ ยงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่ งทางบริ ษทั ต้องการให้ความเสี่ ยงเป็ นศูนย์ แนวทางนี้ยงั คง
ไม่เหมาะสมกับความต้องการของบริ ษทั
2. เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายเดือน
แนวทางนี้ คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ และต้นเหตุปัญหาของงานวิจยั นี้ ก็เพื่อจะลด
การใช้งาน ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ที่มีอยู่ ให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แนวทางนี้
ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ยังคงเช่าเป็ นรายเดือนรู ปแบบเดิม และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตันที่เช่าเพิ่มมา ก็เพื่อ
มาทาให้ความเสี่ ยงเป็ นศูนย์ ตามความต้องการของบริ ษทั แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เกิดความสู ญเปล่าใน
เวลาทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั ต้องการที่จะกาจัดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นนี้
3. เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง
แนวทางนี้ เป็ นการแก้ไขปั ญหาความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ซึ่ง
แนวทางนี้ สามารถที่จะลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด และยังคงป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอีก
ด้วย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการหาข้อมูล บริ ษทั ให้เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั พบว่ามี
2 บริ ษทั ที่สามารถให้บริ การได้ภายใน 4 ชัว่ โมง หลังจากที่ทาการแจ้ง ซึ่ งทาให้สามารถทาการเช่า
มาทางานแบบรายครั้งได้ภายในวันที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว และไม่กระทบกับงานอื่น ๆ
จากแนวทางทั้งหมด ทางผูว้ จิ ยั เสนอให้ทางบริ ษทั เลือกแนวทางการเช่าแบบที่ 3 คือ ทา
การเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง ซึ่ งทางบริ ษทั มี
ความเห็นชอบตามแนวทางที่ทางผูว้ จิ ยั เสนอให้ จึงดาเนินการไปสู่ การวางแผนการเช่าในขั้นตอน
ต่อไป
วิเคราะห์ แนวทางในการลดการใช้ งานปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ที่
เหมาะสมในการแจ้ งผู้ดูแลปั้ นจั่นให้ สามารถวางแผนการใช้ งานปั้นจั่นได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในการปรับปรุ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการแก้ไขและเพิ่มเติมเติมการเก็บข้อมูล คือ ทาการเพิ่มระบบ
การจองการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ออนไลน์ เข้ามาโดยใช้การเขียนโปรแกรม Macro เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลนี้ ไปใช้วเิ คราะห์ หาความเหมาะสมของการแจ้งการใช้งานปั้ นจัน่
ขนาด 50 ตัน ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบ Form เพิ่มเติม ในการบันทึกการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด
50 ตัน ออนไลน์โดยการใช้ Google form ในการออกแบบ ซึ่ งจะช่วยให้การทางานของปั้ นจัน่ ขนาด

38
50 ตัน ได้ถูกบันทึกลงใน Excel file โดยที่ผคู ้ วบคุมปั้ นจัน่ จะไม่ตอ้ งมาทาการพิมพ์เพื่อเก็บข้อมูล
อีกต่อไป ลดเวลาการทางาน และยังทาให้ได้ขอ้ มูลที่อพั เดทอยูเ่ สมอ ในส่ วนของการบันทึกข้อมูล
จะสะดวกสบายมากขึ้น เพราะไม่ตอ้ งทาการจดบันทึกลงในเอกสาร เพียงนาโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่
สามารถอ่าน QR Code ได้ ก็จะสามารถทาการเข้าไปบันทึกได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งทาการเขียนเอกสาร

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจองการใช้งานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ในระบบออนไลน์

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Code ที่ใช้ในการเขียน Macro ใน Booking online ให้ระบบทาการแจ้ง Email
มายังผูด้ ูแมายั
ลปั้งนผูจัด้ น่ ูแทราบ
่อผูต้ อ้ งการใช้
านทาการแจ้
มาในระบบ
ลปั้ นจัเมื
น่ ทราบ
เมื่อผูต้ อ้ งงการใช้
งานทงาการแจ้
งมาในระบบ
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ภาพที่ 6 ตัวอย่าง Google Form ที่ทาการออกแบบเพื่อใช้ในการบันทึกการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด
50 ตัน และ
างหน้
าจอางหน้
Smart
่อสแกนเมืQR
CodeQR
เข้าCode
ไปเพืเข้
่อทาไปเพื
าการกรอกรายละเอี
50 ตันวอย่
และ
ตัวอย่
าจอphone
Smartเมืphone
่อสแกน
่อทาการกรอกยด
รายละเอียด
เมื่อผูว้ ิจยั ได้แนวทางในการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้งมาแล้ว ก็จะต้องมา
วิเคราะห์เพื่อกาหนด Lead time ให้แก่ ผูต้ อ้ งการใช้งานปั้ นจัน่ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผคู ้ วบคุมปั้ นจัน่
สามารถที่จะวางแผนการทางานของปั้ นจัน่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะลาดับความสาคัญการ
เลือกใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นลาดับแรกก่อน และ ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ที่จะต้องเช่าเพิ่มมา
เป็ นลาดับถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ให้นอ้ ยที่สุด เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสู ง
และต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้วย ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางออกเป็ นดังนี้
1. ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ในการทางานทั้งหมด
แนวทางนี้ จะไม่มีการกาหนดแผนล่วงหน้า กล่าวคือ ถ้าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน ไม่ได้ใช้
งาน หรื อมีช่วงเวลาที่สามารถมาทางานให้ได้ ก็จะนาปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตันมาทางาน สิ่ งที่เกิดขึ้นนั้น
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงการทางานโดยไม่มีการวางแผน เสี่ ยงต่อการที่ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ไม่สามารถมา
ทางานให้ได้ และยังคงทาให้ผใู ้ ช้ตอ้ งการใช้งานไม่มีการวางแผนงาน มีการแทรกงานและความ
ซ้ าซ้อนเกิดขึ้น
2. ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการแจ้งขอ
ใช้งานล่วงหน้า 2 วัน
แนวทางนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด Lead time ในการแจ้งขอใช้งานล่วงหน้า 2 วัน ให้แก่ผู ้
ต้องการใช้งาน ผลที่ได้จากการกาหนดแนวทางนี้ น้ นั ผูต้ อ้ งการใช้งานไม่สามารถที่จะทาการแจ้งขอ
ใช้งานล่วงหน้าได้ เนื่องจาก งานที่เกิดขึ้นจะมีการรับงานล่วงหน้าเพียง 1 วันเท่านั้น หรื อแม้จะมี
แผนที่ตอ้ งการใช้ ข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าที่จะทาการยก ก็ยงั ไม่ได้รับ จึงทาให้ไม่สามารถทา
การแจ้งล่วงหน้า 2 วันได้
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3. ใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน โดยกาหนด Lead time ในการแจ้งขอ
ใช้งานล่วงหน้า 1 วัน
แนวทางนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด Lead time ในการแจ้งขอใช้งานล่วงหน้า 1 วัน ให้แก่ผู ้
ต้องการใช้งาน ผลที่ได้จากการกาหนดแนวทางนี้ น้ นั ผูต้ อ้ งการใช้งาน สามารถที่จะทาการแจ้ง
ล่วงหน้า 1 วันได้ ไม่วา่ จะเป็ นเวลาที่ตอ้ งมาทางาน รวมถึงรายละเอียดสิ นค้าที่ตอ้ งทาการยก ผู ้
ควบคุมปั้ นจัน่ ก็ยงั สามารถวางแผนการทางานของปั้ นจัน่ ได้อีกด้วย แต่สาหรับกรณี งานเร่ งด่วน ที่
ไม่ได้ทาการแจ้งมานั้น ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ ก็จะลาดับงานตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และหากจะต้องทาการ
เช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตันเข้ามา ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ ก็จะทาการแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบและ
ดาเนินการ
4. การลดงานเร่ งด่วนของหน่วยงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้
เนื่องจากงานเร่ งด่วน มักจะเกิดขึ้นอยูบ่ ่อยครั้ง และทาให้เกิดการแทรกงานจากแผนขึ้น
ส่ งผลกระทบต่องานที่ทาอยู่ จากข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา พบว่ามี 2 แผนก ได้แก่ แผนก
Warehouse และ แผนก Logistics เท่านั้น ที่ได้มีการนาปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ไปใช้งานโดยไม่มีการ
วางแผนการใช้งานล่วงหน้า ผูจ้ องจะแจ้งในวันและทางานในวันนั้นทันที โดยทั้งหมดนั้น ผูว้ จิ ยั จะ
นามาสรุ ปเป็ น 2 แผนก โดยนาประเด็นหลัก ๆ ที่มีปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนี้
ปัจจัยของแผนก Warehouse
1. Supplier มารับและส่ งสิ นค้าไม่ตรงตามแผนงานที่แผนก Warehouse กาหนด
2. ภาชนะที่ตอ้ งการนาไปใส่ สินค้า มีสินค้าใส่ อยูต่ อ้ งใช้ป้ ั นจัน่ ยกสิ นค้าเดิมออกก่อน
3. ต้องการยกสิ นค้าใส่ ในภาชนะเนื่องจากรถ Forklift ไม่สามารถยกได้
4. สิ นค้าอื่น ๆ ที่มีน้ าหนักมากกว่า 5 ตัน (ประมาณ 5% จากจานวนสิ นค้าทั้งหมดที่นาเข้า
และส่ งออก จาก Offshore ใน 1 เดือน)
5. แผนการเข้าเทียบท่าของเรื อรับขนสิ นค้าเข้าไม่ตรงตามกาหนดการ ทาให้สินค้าที่ส่ง
มาจาก Supplier ต้องมีใช้ป้ ั นจัน่ ขนาด 50 ตัน ยกลงพักไว้ในพื้นที่ที่จดั เตรี ยมไว้ก่อน
ปัจจัยของแผนก Logistics
1. Support เรื อที่เข้ามา Maintenance เช่น อุปกรณ์การซ่อมบารุ งของเรื อ ถังน้ ามัน
เป็ นต้น
2. กรณี มีเรื อเทียบท่า 2 ลา ในท่าเรื อเดียวกัน และต้องมีกิจกรรมการยกสิ นค้าพร้อมกัน
3. กรณี มีเรื อเทียบท่า 2 ลา แต่คนละท่าเรื อกัน และต้องมีกิจกรรมการยกสิ นค้าพร้อมกัน
4. การยกสิ นค้าที่นาขึ้นมาจากเรื อ ที่มีน้ าหนักมากกว่า 5 ตัน และต้องนามาเก็บเข้าพื้นที่
Backload area
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5. Supplier เข้ามารับสิ นค้าในพื้นที่ Backload area ไม่มีกาหนดวันหรื อแจ้งล่วงหน้า
6. ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เข้าทา จป. ประจาเดือน
ผลจากการสอบถามผู้ทเี่ กี่ยวข้ องทุกแผนก
แนวทางที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเสนอไปนั้น คือ การเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นรายเดือน และ
ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้ง โดยกาหนด Lead time การแจ้งขอใช้งานปั้ นจัน่ ล่วงหน้า 1 วัน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกแผนก มีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวร่ วมกัน รวมไปถึงผูด้ ูแลปั้ นจัน่ ด้วย และ
แนวทางนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2563 เป็ นต้นมา แม้จะยังมีงานที่ไม่สามารถควบคุม
ได้เกิดขึ้น แนวทางนี้ก็จะยังสามารถตอบสนองงานดังกล่าว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สรุปผลการดาเนินงาน
เมื่อผูว้ ิจยั นาปั จจัยต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาทาการวิเคราะห์ และประชุม
ร่ วมกับแผนกต่าง ๆ โดยได้ขอ้ สรุ ป แนวทาง และขั้นตอนการขอใช้งานปั้ นจัน่ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 สรุ ปการเช่าและการจองใช้งานล่วงหน้าของปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด

ปั้นจั่น
50
80

การเช่ า
รายเดือน
รายครั้ง
x
x

การจองใช้ งานล่วงหน้ า (วัน)
0
1
2
x
x
x
x
x
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เริ่ม

ผู้ใช้งานต้องการใช้ปั้นจัน่

ผู้ควบคุมปัน้ จั่นรับงาน และวางแผนการ
ทางาน
ใช้ปั้นจัน่ ขนาด 50 ตัน ทางาน

ทางาน

พนักงานขับปัน้ จั่น ทาการบันทึกการทางาน
ใน เอกสารการบันทึกการทางาน

จบ

ภาพที่ 7 ตัวอย่าง Flow process เดิมในการขอใช้งานปั้ นจัน่
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เริ่ม

ผู้ใช้งานต้องการใช้
ปั้นจัน่
Booking Online ล่วงหน้า 1 วัน

ผู้ควบคุมปัน้ จั่นรับงาน และวางแผนการ
ทางาน

ใช้ปั้นจัน่ ขนาด 50 ตัน
ทางาน

No
ใช้ปั้นจัน่ ขนาด 80 ตัน ทางานได้
หรือไม่
Yes

ผู้ควบคุมปัน้ จั่น ทาการแจ้งบริษทั ให้
เช่าเครน ให้ทราบวันเวลาและ

ทางาน

พนักงานขับปัน้ จั่น ทาการบันทึกการ
ทางานใน Google Form ผ่าน Smart

บริษัทให้เช่าปัน้ จั่น ทาการ
จัดเตรียมปั้นจั่น ขนาด 50

Yes

จบ

No
แผนก QC ทาการตรวจสอบ
ปั้นจัน่ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

ภาพที่ 8 ตัวอย่าง Flow process ใหม่ ในการขอใช้งานปั้ นจัน่
จากข้อมูลข้างต้น เกิดจากการสรุ ปข้อมูลการทางาน และได้ทาการประชุมร่ วมกันกับ
แผนก Warehouse และ แผนก Logistics เกี่ยวกับแนวทางการลดการใช้งานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน
โดยมีความเห็นในแนวทางเดียวกัน คือ จะลดการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 จากรายเดือน เป็ นรายครั้ง
โดยกาหนดให้ 1 สัปดาห์ จะทาการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เข้ามาในพื้นที่ทางาน 1 วัน ขั้นต่า ซึ่ งจะ

44
รวมเป็ นจานวน 4 วัน ต่อ เดือน หรื อน้อยกว่า ขึ้นอยูก่ บั งานที่ป้ ั นจัน่ ขนาด 80 ตัน ไม่สามารถมา
ทางานให้ได้ ทั้งนี้การกาหนดให้ยงั คงมีการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ นรายครั้งนั้น เพื่อรองรับ
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรื อรองรับกับงานที่มีความ
เร่ งด่วน และเพื่อให้เกิดการทางานที่ปลอดภัยแก่พนักงานและทรัพย์สิน ตามนโยบายของบริ ษทั
สรุ ปค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการดาเนินงานลดการใช้ งานปั้นจั่น ขนาด 50 ตัน
ค่าเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน รายเดือน
257,500
บาท
ค่าเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน รายครั้ง ต่อวัน
20,000
บาท
จานวนวันในการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน รายครั้ง ต่อเดือน 4
วัน
ค่าเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน รายครั้ง ต่อเดือน
80,000
บาท
ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ ต่อเดือน
177,500
บาท
ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ ต่อปี
2,130,000
บาท

ภาพที่ 9 ตัวอย่างปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างห้องบังคับปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน

ภาพที่ 11 ตัวอย่างปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ด้านหน้า
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ภาพที่ 12 ตัวอย่าง Load chart ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน

ภาพที่ 13 ตัวอย่างปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างชุดอุปกรณ์เกี่ยวยกของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน

ภาพที่ 15 ตัวอย่างพนักงานที่ทาการเกี่ยวชุดอุปกรณ์เกี่ยวยกของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน กับสิ นค้า

48

ภาพที่ 16 ตัวอย่างสิ นค้าประเภท Container

ภาพที่ 17 ตัวอย่างสิ นค้าประเภท Basket
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างสิ นค้าประเภท Long Basket

ภาพที่ 19 ตัวอย่างสิ นค้าประเภท Gas Rack
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.
ภาพที่ 20 ตัวอย่างสิ นค้าประเภทถังขยะ

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการยกสิ นค้าลงเรื อสิ นค้า
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างการยกสิ นค้าลงเรื อสิ นค้า (ต่อ)

ภาพที่ 23 ตัวอย่างพนักงานที่ทาการจัดสิ นค้าขณะที่ป้ ั นจัน่ กาลังยกสิ นค้าลงเรื อสิ นค้า
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างสิ นค้าบนเรื อสิ นค้าที่ทาการโหลดเสร็ จสมบูรณ์
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ องการลดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลทาให้เกิดการใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน และศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลด
การใช้งานปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตันลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายลง แต่ยงั คงมีการทางาน
ได้เต็มประสิ ทธิ ภาพและยังมีความปลอดภัย ตามนโยบายของทางบริ ษทั สาหรับการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ อภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังนี้

อภิปรายผล
จากข้อมูลจากการทางานของปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน ได้ทาการวิเคราะห์และหาแนวทาง
ร่ วมกันกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเดินงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และมีความ
ปลอดภัย ได้ขอ้ เสนอร่ วมกันโดยแบ่งประเด็นได้ ดังนี้
1. การเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เป็ นแบบรายเดือน และการเช่าปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน เป็ น
รายครั้ง โดยจากข้อมูลการทางานของปั้ นจัน่ ทั้ง 2 ขนาด ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน มีค่า Utilization ของ
งานหลักโดยประมาณอยูท่ ี่ 86% เท่านั้น ซึ่ งจากตัวเลขดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ยังคงมีช่วงเวลาที่
สามารถมาทางานอื่น ๆ ได้ และปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตัน มีค่า Utilization ของงานอื่น ๆ โดยประมาณ
อยูท่ ี่ 16% ซึ่ งจากตัวเลขนั้น จะเห็นได้วา่ ปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน สามารถที่จะมาทางานของปั้ นจัน่
ขนาด 50 ได้ และจะส่ งผลให้ ค่า Utilization ของปั้ นจัน่ ขนาด 80 ตัน เท่ากับ 100% ทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างเต็มที่
2. การกาหนด Lead time ในการขอใช้งานปั้ นจัน่ ล่วงหน้า 1 วัน ทางผูใ้ ช้งานในแผนกที่
เกี่ยวข้อง สามารถทาการแจ้งล่วงหน้า ตามข้อตกลงได้อย่างดี โดยส่ งผลให้ผดู ้ ูแลปั้ นจัน่ และผู ้
ต้องการใช้งาน สามารถที่จะวางแผนและมีการทางานที่เป็ นลาดับขั้นตอนมากขึ้น โดยไม่กระทบ
และไม่ส่งผลเสี ยกับงาน
3. การลดงานเร่ งด่วน ของแผนกต่าง ๆ ที่ตอ้ งการใช้ป้ ั นจัน่ ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาถึง
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดงานเร่ งด่วนขึ้น และได้ทาการรวบรวมปั จจัยต่าง ๆ เสนอแก่ผเู ้ กี่ยวข้องใน
แต่ละแผนก โดยได้ขอ้ สรุ ปและแนวทาง คือ ผูต้ อ้ งการใช้ป้ ั นจัน่ จะทาการวางแผนและแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ติดตามงานมากขึ้น ตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้
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ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจยั นี้ ตามหัวข้อดังนี้
1. ควรมีการระบุงานที่ตอ้ งการทาให้ชดั เจน ซึ่ งในบางงานไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ ปั้ นจัน่
ขนาด 50 ตัน สามารถที่จะลดขนาดของปั้ นจัน่ ลง ไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ ปั้ นจัน่ ขนาด 50 ตันเสมอ
ไป ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกระดับหนึ่ง
2. ต้องรักษาข้อตกลงที่มีมติร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการวางแผนที่ดี และเหมาะสมกับงาน
ที่ตอ้ งการทา หากต้องการใช้ป้ ั นจัน่ ที่ตอ้ งทาการเช่าจากบริ ษทั ให้เช่า จะทาให้แผนก QC มีเวลา
ดาเนินการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของปั้ นจัน่ ที่จะมาทางานได้อย่างละเอียดรอบคอบ
3. ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ ควรมีการศึกษาเครื่ องมือใหม่ ๆ ที่ใช้ในการ Booking หรื อการบันทึก
การทางานของปั้ นจัน่ เพื่อให้การทางานสะดวกและมีความแม่นยามากขึ้น
4. ปั้ นจัน่ ควรมีการตรวจสอบและแก้ไขทันทีเมื่อพบปั ญหาเกี่ยวกับระบบการทางานของ
ปั้ นจัน่ เพื่อให้พร้อมใช้งาน และสามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ
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