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บทคัดย่อ 

ปัญหาจราจรกรุงเทพมหานครฯในช่ัวโมงเวลาเร่งด่วนเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลต่อการเดินทาง ส่ิงสําคัญในการขนส่งสินค้าภายใต้

ข้อจํากัดอายุของครึ่งชีวิตการขนส่งต้องตรงต่อเวลา ปลอดภัย และถูกต้องครบถ้วนจึงเป็นส่ิงสําคัญจึงควรรักษาระดับการให้บริการที่มี

มาตรฐานและตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งโดยมีขอบเขต

การศึกษาตั้งแต่สํารวจขั้นตอนการไหลข้อมูลคําส่ังซ้ือจนสินค้าไปถึงมือลูกค้า และพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ขอบเขตการพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลความสามารถ(capability)ในการขนส่งของทรัพยากรรถยนต์ที่มี

อยู่ ประเมินจากอรรถประโยชน์การใช้รถ(Utilization) ขจัดกระบวนสูญเสียในขั้นตอนการทํางาน และปรับปรุงแผนผังการทํางาน (Process 

chart) ใช้วิธีการลดความสูญเสียในข้ันตอนการทํางาน พร้อมทดลองปล่อยรถในรอบเวลา 6:45น. 7:00น. และ 7:15 น. เก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ผลการทดลองก่อนและหลังการปรับปรุงจนได้เวลาที่เหมาะสมของช่วงเวลาเริ่มต้นรอบเดินรถคือก่อนเจ็ดนาฬิกา เรียงลําดับลูกค้า

ที่เหมาะสมคือรายที่มีปริมาณซื้อและสม่ําเสมอมากไปน้อยตามลําดับ และในขั้นตอนการปรับปรุงการทํางานพบว่าการนําฉากก้ันมาช่วย

กําบังในข้ันตอนตรวจสอบการปนเป้ือน ทําให้ลดเวลาในข้ันตอนการทํางานไปได้ 2-5นาทีต่อครั้งจากการทดลองและปรับปรุงส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการขนส่งเพ่ิมข้ึนทําให้ระดับบริการเกินร้อยละ 95 ตามที่ได้กําหนดไว้ 

คําสําคัญ: อรรถประโยชน์, แผนผังการทํางาน, ประสิทธิภาพ, ความสูญเสีย, ขนส่ง  
 
Abstract 

Most important factors of half-life constraint depend on safety, on-time delivery and completeness. However, 

Traffic congestion in Thailand, especially in rush hour, is one of the major problems which affects transportation. The 

objective is to study the method which can help enhance transportation efficiency. This research scope are collect 

data about information flow, physical flow from start to finish by customer. By means of reducing waste in the process 

and analyze the result before and after the experiment until getting the appropriate schedule time. The appropriate 

time is before 7 a.m. and the suitable customer order relies on the volume of purchase. That is, the customer order 

ranges from the person who has more volume of purchase to the person who has less volume of purchase. Moreover, 

this experiment shows that shield which is used in the inspection process can help save 2-5 minutes per time. Finally, 

this experiment result in more efficient in transportation, so service level can get more than 95 percent as requested.  

Keywords: Utilization 1, Process chart 2, Efficency 3, Waste 4, Transportation5 
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1. บทนํา 
    
     การศึกษาน้ีศึกษาสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการคัดกรองจะช่วยให้วินิจฉัยโรคเป็นเทคนิคหน่ึงในวิธีทีใ่ช้ในการวินิจฉัยหารอยโรคมะเร็งอย่าง

แพร่หลาย ข้อจํากัดสําคัญคือ คร่ึงชีวิต ซึ่งทําให้ความสําคัญของปัญหาที่เกดิขึ้นคือ การบริหารจัดการเวลาในการขนส่ง อีกทั้งปริมาณจํานวน

รถ คนขับ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบางช่วงเวลา การเดินรถยังไม่เป็นระบบมากพอ การขนส่งไม่ทันเวลาที่กําหนด และเนื่องจากปัญหา

ช่วงเวลาที่ใช้ทับซ้อนกันทําให้ในบางช่วงเวลามีงานหนาแน่น แตใ่นบางเวลากลับว่างงาน ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดกําไร และพบว่ารถ

บางคันถูกใช้งานน้อยกว่ารถคันอื่นๆ  

ผลกระทบจากปัญหา 

1. ผลกระทบด้านสินค้า สารที่นําไปส่งเสียหายหรือหมดอายุ หากส่งไม่ทันตามเวลาทีก่ําหนด  

2. ผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจเสียเวลาในการรอรับบริการการรักษานานข้ึน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไมไ่ด ้

3. ผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดการล่าช้าความน่าเช่ือถือในมาตรฐานขององค์กรลดลง 

4. ผลกระทบต่อด้านการเงิน ถ้าใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเกิดการว่างงาน ทําให้เกิดต้นทุนไม่ก่อให้เกดิกําไรแก่องค์กร 

การศึกษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรรถยนต์ในองค์กร และหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่งโดย

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจัดสรรการใช้รถภายในองค์กร ศึกษาหาความสัมพันธ์ของจํานวนรถกับความต้องการใช้งานนั้นมปีริมาณที่

สมดุลกันเพียงพอแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด หากไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพ่ือดําเนินงานทัง้ภายนอกและภายในจริงเน่ืองจากในทุกวันมีการ

ส่ือสารข้อมูลระหว่างองค์กรมากขึ้น จึงจําเป็นต้องหาแนวทางเพ่ือบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปริมาณรถขนส่ง

โดยพยายามใหม้ตี้นทุนต่าํที่สุด หลักสําคัญของงานค้นควา้ศึกษาด้วยตนเองเป็นการเข้าใจระบบเพื่อการสร้างการจัดการทีด่ใีห้กับระบบ

ขนส่งของโรงพยาบาล เพ่ือปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพการจัดการที่ดีขึ้น และพิจารณาสาเหตุที่แทจ้ริงที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ประสิทธิภาพ

การขนส่งไม่เป็นไปตาม Service level ที่กําหนดไว้ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความหมายของลีน 

(ดร.วิทยา สุหฤทดาํรง,The Toyota way, 2552) ลีน (Lean) เกิดจากวิถีของโตโยต้าใช้อธิบายระบบการผลิตของโตโยต้า กล่าว

เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการออกแบบ การผลิต การตลาดและการบริการ ปัจจัยความสําเร็จคือกําจัดความสูญเสียใน

กระบวนการ และการใช้ประโยชน์จากบริษัทผู้ขาย (Supplier) ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

2.2 การบริหารการขนส่ง  

(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554, บรรณาธิการ ,หน้า 1) เป็นกิจกรรมที่มทีาํให้เกดิการไหลของข้อมูล วัตถุดบิ รวมถึงการ

ส่งมอบบริการต่างๆ ซ่ึงทําให้เช่ือมต่อองค์ประกอบต่างๆในโซ่อุปทาน ทั้งนีป้ัจจัยที่มีผลต่อการบริหารขนส่งมีหลากหลายตามประเภทของ
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สินค้าน้ันๆ เช่น การเลือกโครงข่ายและรูปแบบการขนส่ง ศูนย์การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดรวบรวมสินค้า กําหนดการปล่อย

พาหนะ จัดพนักงานขับพาหนะ เป็นต้น  

2.3 ความสูญเสีย 7 ประการ 

(เอกสาร Quality of work life through productivity จัดทําโดย สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ) 

ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ํา
กว่าที่ควรจะเป็น เช่น ใช้เวลานานในการผลิต สินค้าคุณภาพต่ํา ตน้ทุนสูง ตอบสนองความต้องการล่าช้า ดังน้ันจึงมแีนวคิดเพ่ือพยายามจะ
ลดความสูญเสียเหล่าน้ีเกิดข้ึนมากมาย แนวคิดหนึ่งทีคิ่ดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโต
โยต้า (Toyota production system)โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือขจัดความสูญเสีย 7 ประการ  
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

  

รูปที่ 1 แสดงผังก้างปลา อธิบายปัญหาและสาเหตุหลัก 
          วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพิจารณาข้ันตอนกระบวนการทํางาน (Method) ของการบรหิารจัดการรถ พบว่าปัญหาการทํางาน
ภายใต้ระบบเอกสารเป็นการทํางานส่ือสารแบบทางเดียว ใช้เวลานานในการตอบสนองว่าได้รับการอนุมัติหรือไม ่ การเดินเรื่องยังมีความ
ล่าช้าอยู่มากเพราะใช้ระบบเอกสาร ผลกระทบที่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังคือข้อมูลขาดหาย เอกสารล่าช้าทําให้ไม่สามารถลําดบัความสําคัญไดท้ันการ
วางตารางเวลาเดินรถ 
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แนวทางการแกป้ัญหา 

1. เก็บข้อมูลประกอบด้วยปริมาณและประเภทรูปแบบของงานในแตล่ะวัน ความรับผิดชอบ เวลาที่ใช้รถ  

2. จัดทําแผนผังการทํางานแบบปัจจุบัน 

3. จัดทําตารางสรุป เพ่ือหาร้อยละของอรรถประโยชน์ของรถแต่ละคัน ประกอบกับพิจารณาความแปรปรวนของความ

ต้องการการใช้รถในองค์กร สํารวจปัจจัยแวดล้อม 

4. สรุปผล และประโยชน์จากการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

เมื่อนําข้อมูลลูกค้าปริมาณยอดส่ังซ้ือย้อนหลังทั้งหมดประมาณ 8 ปมีาตรวจสอบพบว่าความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้แต่อาจ

มีความแปรปรวนสูงในบางราย รายที่มีร้อยละสัมประสิทธิ์ของความผันแปรสูงเกิดจากค่าความต้องการในบางปลีดลงอย่างเห็นได้ชัดซ่ึงเกิด

ในลูกค้ารายที่พัฒนาตนเองมาเป็นคู่แข่งทางการคา้ในปัจจุบัน ในรายที่มีร้อยละสัมประสิทธิ์ของความผันแปรปานกลางเช่น B และ D เป็น

ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยมีปรมิาณคําส่ังซ้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สุดทา้ยรายที่มีร้อยละ

สัมประสทิธิ์ของความผันแปรน้อยจากในตารางเมือ่พิจารณาจากข้อมูลขั้นปฐมภูมิ พบว่าปริมาณคําส่ังซ้ือมีความสม่ําเสมอแต่ไม่ได้เปน็มูลค่า

ที่มากจึงทําให้สะท้อนค่าตัวเลขน้อยกว่า 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละของค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร 

ลกูค้า ค่าเฉลี่ยของความต้องการ ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สมัประสิทธ์ิของความ
ผันแปร 

สมัประสิทธ์ิของความผัน
แปรคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์

A 153.9 42.785 0.278 27.80 
B 160.9 93.097 0.579 57.86 
C 55 50.047 0.910 90.99 
D 654.9 452.500 0.691 69.09 
E 363.6 93.480 0.257 25.71 

 
         รูปแบบของการจัดส่งจําเป็นต้องส่งในเวลาช่วงเช้าของวันทําการ(จันทร์ถึงศุกร์) ภายใต้ข้อจํากัดของอายุครึ่งชีวิตของสารเภสัชรังสีทํา
ให้การออกแบบข้อตกลงในการจัดจ้างรถอย่างน้อย 5 คัน เพ่ือรองรับความต้องการคําส่ังซ้ือได้และสามารถช่วยให้ตอบสนองลูกค้าไดท้ันเวลา 
ถูกต้องครบถ้วนอย่างปลอดภัย  
        จากผลการปรับปรุงปัจจัยภายในด้วยการลดของเสียในข้ันตอนการทํางาน จากเดิมการตรวจสอบการปนเป้ือนที่ภาชนะก่อนนําส่ง 
จะต้องใช้เวลา 3-5 นาทีเป็นอย่างน้อย มีการจัดลดพ้ืนทีท่ํางานให้เคล่ือนไหวร่างกายผู้ปฏิบัติงานน้อยลง พร้อมลดขั้นตอนการเคล่ือนย้าย
วัสดุ ส่ิงเหล่าน้ีทําให้ลดเวลาลงได้เหลือ 1-2 นาที ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบตัิงานไดเ้ร็วขึ้น อยู่กับสารเภสัชรังสีน้อยลง ช่วยให้ปริมาณที่ได้รับ
รังสีลดลงจากเดิม และการลดการเคล่ือนย้ายส่ิงที่ตรวจวัดทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิจดจ่อได้อย่างแน่วแน่ การทํางานผิดพลาดก็จะลดลง  
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ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่2 แผนภาพจําลองการทํางานแบบเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3 แผนภาพจําลองการทํางานแบบหลังการปรับปรุง 
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      ขั้นตอนการแบ่ง                                                     ขั้นตอนการตรวจสอบค่าปริมาณรังสี 

      ขั้นตอนรอการตรวจสอบการปนเป้ือน                              ข้ันตอนตรวจสอบการปนเปื้อน 

      ขั้นตอนกรอกข้อมูลเอกสารปิดภาชนะและส่งออก 

 

จากเดิมขั้นตอนการทํางานหลังจากได้สารเภสัชรังสีออกมาจากเคร่ืองอัตโนมตั ิ ต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนทุกครั้งทีภ่าชนะบรรจุ

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงผู้รับบริการ เมื่อทดลองจับเวลาทําใหท้ราบผลดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการทํางานเฉลี่ยจากการทดลอง 10 ครั้ง 

ลําดับขั้น เวลาท่ีใช้ 

1 1.10 minute 
2 37 seconds 
3 2.33 minutes 
4 40 seconds 
5 50 seconds 
Total 5.10 minutes 

 

การทํางานภายใต้พ้ืนทีห่้องปลอดเช้ือมีขนาด 9เมตร x12 เมตร หรือขนาด 108 ตารางเมตร พ้ืนทีป่ระมาณร้อยละ 40 เป็นส่วนเคร่ืองผลิต

อัตโนมตัิ และพ้ืนที่ส่วนที่เหลือร้อยละ 60 พ้ืนทีโ่ซนใช้ในการควบคุมการผลิตโดยคอมพิวเตอร์ พร้อมพ้ืนที่ไว้สําหรับเตรียมสารตัง้ต้นในการ

ผลิตพร้อมชุดอุปกรณ์ปลอดเช้ือ  

2

3
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4
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รูปท่ี4 ภาพแสดงแผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) ก่อนกลับปรบัปรุง 

การทดลองจัดวางข้างต้นได้ทําการจับเวลาปฏิบัติงานพบว่าสามาลดเวลาลงได้ในข้ันการทํางานที่เปน็คอขวด บันทกึตารางเวลาข้ันตอนการ

ทํางาน 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการทํางานเฉลี่ยจากการทดลอง 10 ครั้ง 

ลําดับขั้น เวลาที่ใช้ก่อนปรับปรุง เวลาท่ีใช้หลังปรบัปรุง 

1 1.10 minute 1.1 minute 
2 37 seconds 37 seconds 
3 2.33 minutes 1.10 minutes 
4 40 seconds 20 seconds 
5 50 seconds 50 seconds 
Total 5.10 minutes 3.57 minutes 

 

จากการสุ่มจับเวลาจํานวน 10 ครั้งเฉล่ียเวลารวมต่างกันประมาณ 1-2 นาท ี เมื่อคิดเป็นเวลาที่ใช้ในการทํางานทั้งหมดสามารถช่วยลด

ระยะเวลาลดไปได้อย่าง 15-20นาที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสารเภสัชรังสีให้ทันเวลา 
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เมื่อทําการทดลองพบว่าสามารถทาํได้จริง วิธีน้ีไม่เพียงช่วยให้ใช้เวลาลดลง แต่ยังช่วยให้ลดความผิดพลาดขณะทํางานได้ ลดการสับสนที่เกิด

จากการเคล่ือนไหวของเจ้าหน้าที ่ จัดเป็นการลดของเสียในกระบวนการทํางานได้อย่างครบถ้วน หลังจากทําการทดลองเรียบร้อยภายใต้

ขั้นตอนการทํางานใหม่จะสังเกตได้ว่าขั้นตอนการทํางานแบ่งเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน ส่งผลให้การทํางานทําไดค้ล่องตัวมากย่ิงขึ้น ไม่ทับ

ซ้อนกันเจ้าหน้าที่ทีใ่ช้ทํางานลําดบัส่ีและห้าสามารถมีเวลาตรวจทานการกรอกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน การจัดการแก้ปัญหาทีข่ั้นตอน

การทํางานน่ีถือเป็นปัจจัยภายในที่สามารถเริ่มปฏิบัติและเห็นผลได้อย่างดีเพราะไมม่ีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่สามารถช่วยลดเวลาการทํางานได้

อย่างมีนัยสําคัญ  

หลักการทํางานที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือการบรหิารจัดการงานทีม่ีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในฝ่ายผลิตเพ่ือการ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีด่ีกว่า ยิ่งไปกว่าน้ันเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ข้ันตอนการทํางานอยา่งต่อเน่ืองในกิจกรรมทุก

ด้าน ส่งผลไปยังประสิทธิภาพที่ดข้ึีน ภาพลักษณ์ขององค์กรทีด่ีขึ้นทําให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากย่ิงขึ้น 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นหลักการทํางานของ Total Quality Management (TQM) จัดเป็นนโยบาย วัฒนธรรมของทีค่วรนํามาบูรณาการเข้า

กับทุกภาคส่วนขององค์กร เพราะทําให้สมาชิกทกุคนต่างให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร

อย่างต่อเน่ืองโดยการบูรณาการหลักการน้ีมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ซ่ึงจะสร้างโอกาสความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ย่ังยืนเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม ภายใต้การควบคุมต้นทุนจึงเป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ

ช่วยให้ธุรกิจได้ก้าวไปข้างหน้า 

 

รูปท่ี5 ภาพแสดงแผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) ก่อนกลับปรบัปรุง 
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ข้างต้นเป็นการจัดการเพียงอย่างเดียวเพ่ือปรับปรุงให้ใช้เวลาลดลงส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดมิ 
สรุปผลการศึกษา 
จากทฤษฎีที่นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุพ้ืนฐานเริ่มพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจประกอบไปด้วย 4 ประเภท คือ คน(MAN) 

เคร่ืองจักร(MACHINE) วัสดุหรือวัตถุดิบ(MATERIAL) และวิธีปฏิบัติงาน(METHOD) การแก้ปัญหาของวิจัยครั้งน้ีให้ความสนใจกับการจัดการ

กับปัญหาเป็นหลัก เพราะฉะน้ันนําเสนอข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการจัดการกับทรพัยากรที่มีอยู่ใหด้ีขึ้นก่อน จึงนําพิจารณาการลงทุนเพ่ิม

เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

เมื่อพิจารณาสาเหตุพบว่าเคร่ืองจักร(Machine) เป็นปัจจัยหลักในจํานวนหน่ึงของสาเหตุทีท่ําให้การผลิตมีความล่าช้า เน่ืองจากการใช้งาน

อย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรทําใหม้ีความเส่ือมสภาพได้ง่ายกว่าช่วงต้นของอายุการใช้งาน เพราะเครื่องจักรผลิตดังกล่าวต้องทนต่อรังสี แต่

เมื่อสะสมเป็นเวลานานถึงจะมีแผนการทําบํารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เครื่องอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการ

ตรวจสอบรายวันก่อนเริ่มผลิตทําอย่างสม่ําเสมอตลอดควรทําอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดข้ึนทําใหท้ราบว่าควรปรับปรุงแผนการเข้าทําการ

บํารุงรักษาเชิงป้องกันควรปรับปรุงความถีใ่หม้ีความถี่เพ่ิมขึ้นจากเดิมและวางแผนการทดสอบระบบหลังการเข้าทําการบํารุงรักษา สรุปการ

แก้ปัญหาจากข้อน้ีคือการออกแบบตารางการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนใช้งานทั้งระบบเป็นรายเดือนเพื่อเตรียมการเปล่ียนอะไหล่ช้ินส่วน

สําคัญ หากมีอาการหรือความเส่ียงที่ส่งผลต่อการผลิต  

สาเหตุอีกประการหน่ึงของความผิดพลาดเกิดจากพนักงานขับรถ(Man) ขาดความรับผิดชอบมาปฏิบัติงานไมต่รงเวลาที่กําหนด ทาํให้การส่ง

มีความล่าช้าได้ถึงแม้จะช้าไม่เกินห้านาที แต่จากสถิติการจราจรที่ได้สํารวจข้อมูลย้อนหลัง พบว่าหากการออกเดินรถในเวลาช่วง 7.00-9.00

น. จะส่งผลให้แผนการเดินรถทั้งวันในวันนั้นล่าช้าติดต่อกัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทําแบบการประเมินพนักงานขับรถเพ่ือส่งผลการ

ประเมินให้กับเจ้าของบริษัทเดินรถให้ปรับปรงุแก้ไขสาเหตุดังกล่าว เพ่ือให้พนักงานขับรถมารับสารให้ทันเวลาและทําการส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้าตรงเวลาตามคาํส่ังซ้ือ  ปัจจัยสุดท้ายที่นํามาวิเคราะหคื์อวัสดุ (Material) ในการผลิตจากการตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบในห้องคลัง

เก็บภายใต้อุณหภูมิที่กําหนดตามใบรับรองของสารตั้งต้น และมีการตรวจนับ บันทึกรายการ พร้อมสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบตามมาตรฐาน

ของการผลิตภายใต้ GMP/PICs วัสดุหรือวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาของการส่งสินคา้ล่าช้า 
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ชินภัทร อ่อนฉิม.2555.“การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติง้ 

กรุ๊ป.” ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

 
 

 

 

 

 


