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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ลดปริมาณมูลค่าสินค้าคงคลังใน
ปัจจุบัน มีระบบการทํางานที่ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วข้ึน และภายในโรงงานมีระบบความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐาน ของ
บริษัท พี แอล เค จํากัด วิธีการโดยเริ่มศึกษาทําการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน
ภายในโรงงาน  พบว่าสาเหตุของปัญหาที่ทําให้การทํางานขาดประสิทธิภาพคือ สินค้าถูกจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ไม่มีรหัส
ระบุชื่อสินค้า ซึ่งยากต่อการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า ระบบการทํางานภายในมีความซับซ้อนของหน้าที่แต่ละ
แผนก ข้ันตอนมากทําให้บริษัทฯตอบสนองความต้องการสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า อีกทั้งระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานที่เป็นมาตรฐาน ทําให้มีอัตราการบาดเจ็บของพนักงานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ขั้นตอนแนวทางการไขปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่เป็นระเบียบ มีสินค้าสูญหายและยากในการหยิบใช้ ส่งผลต่อ
มูลค่าคลังสินค้าที่เพ่ิมข้ึน คือการออกแบบชั้นวางและทํารหัสสินค้า ระบุชื่อสินค้าและตําแหน่งที่จัดเก็บ และจัดหมวดหมู่
สินค้าโดยเรียงลําดับตามความสําคัญใช้หลักการ ABC Analysis เข้ามาวิเคราะห์ในการออกแบบพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้าให้
เหมาะสมกับการหยิบใช้งาน และมีการพัฒนาการตรวจนับสินค้าคงเหลือโดยการใช้ Barcode เข้ามาตรวจสอบ  สําหรับ
ปัญหาระบบการทํางานล่าช้า ไดม้ีการจัดกรอบเวลาการทํางานโดยกําหนดเวลาที่เป็นมาตรฐาน สร้างระบบการติดตามงาน
แต่ละช่วงอย่างชัดเจน และปัญหาเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน ให้มีการจัดทําคู่มือการทํางาน SWS (Safety working 
Standard) คู่มือการใช้เคร่ืองจักรโดยมีการจัดอบรมพนักงานเป็นประจํา เพ่ือวัดอัตราผลการบาดเจ็บของพนักงานให้ลด
น้อยลง จากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงทําให้การจัดเก็บคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดเวลาการค้นหาในการ
หยิบมาใช้จาก 20 นาที เป็น 10 นาที  อีกทั้งยังช่วยให้ตรวจนับสินค้าคงเหลือได้จากปกติ 6 เดือน เหลืองเพียง 1 วัน ซึ่ง
ทําให้มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจาก 10.8 ล้านบาท เหลือเพียง 3.6 ล้านบาท สําหรับการจัดการระบบการทํางานที่ล่าช้า 
ทําให้บริษัทฯตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดกระบวนการทํางานจาก 28 กระบวนการ ใช้เวลา 32,950 นาที เหลือเพียง 
25 กระบวนการ ใช้เวลาเพียง 29,410 คิดเป็นร้อยละ 35.40  สุดท้ายปัญหาเร่ืองความปลอดภัย สามารถลดอัตราการ
บาดเจ็บของพนักงานได้จาก13 ครั้งเหลือเพียง 4 คร้ังซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 

คําสําคัญ: การจัดการคลังสิค้า ,การวางแผนผังโรงงาน, ระบบความปลอดภัยในโรงงาน 
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1. บทนํา 

 บริษัท พี เเอล เค จํากัด เป็นโรงงานผลิตและจําหน่าย แผ่นเหล็ก Metal Sheet และประตูม้วน SmartTek  ซ่ึงเป็นสินค้าที่จัดอยู่
ในหมวดสินค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สามารถช้ีสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ ถ้า
ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจกําลังเติบโตหรือเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีการขยายฐานการผลิต และมีอัตราการก่อสร้างสูง และปัจจุบัน 
ได้มีนักธุรกิจทั้งคนไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนทําให้เกิดการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การขยายฐานการ
ผลิต โกดังสินค้า เพ่ิมมากขึ้น และด้วยเมทัลชีทน้ันกําลังเป็นที่นิยม เพราะคุณสมบัติอันโดดเด่นที่เหนียว ทนทาน และแข็งแรง ทนทานต่อ
การกัดกร่อนได้ดี จึงมีการนํามาใช้งานแทนสังกะสีและกระเบ้ืองมุงหลังคา ไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะพบส่ิงก่อสร้างด้วยเมทัลชีท เมื่อสินค้ามี
ความต้องการในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าใหม่ของนักธุรกิจ ที่อยากจะลงทุนเริ่มต้นเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเหล็กมีมากขึ้น เช่น โรงรีด
แผ่นเหล็กเมทัลชีท ที่เปิดตัวมากขึ้นทั่วทุกภูมภิาค ทุกจังหวัด ซ่ึงทําให้มีการแข่งขันสูงทางด้านราคา คุณภาพ และความเป็นมาตรฐาน ดังน้ัน
ส่ิงที่ทําให้แต่ละบริษัทฯมีความแตกต่างกัน คือการบริการลูกค้า ระยะเวลาการส่งมอบ และคุณภาพของสินค้า และเน่ืองด้วย บริษัท พี แอล 
เค จํากัด เป็นบริษัทที่นําเข้าวัตถุดิบเองจาก Supplier ต่างประเทศ แล้วขายส่งต่อให้โรงรีดท้องถิ่นด้วย มีการได้เปรียบทางด้านราคาต้นทุน
จากคู่แข่ง จึงทําให้บริษัทฯต้องมีการstockสินค้าเป็นจํานวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า   
 ปัญหาที่เกิดข้ึนและความสําคัญของปัญหา ปัจจุบันปัญหาที่เกิดข้ึนกับองค์กร มีทั้งหมด 3 ปัญหาที่สําคัญ ดังนี้ ปัญหาที่ 1 พบว่า
องค์กรมีต้นทุนคลังสินค้าที่สูง เน่ืองจากมีการจัดเก็บคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นระเบียบ จึงเป็นที่มาของการทํากรณีศึกษาเก่ียวกับ
การพยายามหาวิธีที่สามารถจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนคลังสินค้าที่เหมาะสมได้มากที่สุด ปัญหาที่ 2 พบว่า 
องค์กรขาดการจัดการเรื่องระบบการทํางานภายในองค์กรด้านการบริการลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว เน่ืองจากข้ันตอนและหน้าที่การทํางานของ
พนักงานซับซ้อน ซึ่งทําให้ไม่สามารถตอบสนองสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันถ่วงที ซึ่งระยะเวลาการบริการเป็นปัจจัยในการสร้างความพึงพอใจใน
สินค้า ทําให้องค์กรเสียบเปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ปัญหาที่ 3 ระบบความปลอดภัยของโรงงานไม่มีความเป็นมาตรฐาน เช่น ชุด
พนักงานขาดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และการอบรมในการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี ส่งผลให้มีอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน ดังนั้นองค์กร
ต้องสร้างความเป็นมาตรฐานที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งยังส่งผลต่อในเรื่องการลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลอีกด้วย 
 
2. แนวคิด ทฏษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กฤษณี แสงสว่าง(2557) วัตถุประสงค์การวิจัยคือ ต้องการให้พ้ืนที่ภายในคลังสินค้ามีระเบียบ สามารถหาสินค้าได้ง่าย สามารถ
ตรวจนับเช็คสต็อกได้ละเอียดเพ่ือการวางแผนการจัดซ้ือให้เป็นระบบและสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายส่ิงของในการจัดส่งให้ลูกค้า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการการบริการลูกค้าได้รวดเร็วมากข้ึน แนวทางการแก้ไขคือ การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เพ่ือแบ่งประเภทสินค้า
คงคลังให้เกิดการเหมาะสม ทําให้คลังสินค้าเป็นระเบียบมากขึ้น และในการแบ่งพ้ืนที่ให้ได้สัดส่วนจะทําให้การเคล่ือนย้ายสินค้าเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน์(2544) ได้กล่าวถึง การวัดผลการทํางานขององค์กรน้ัน ว่าทํางานได้ปริมาณมาก น้อยแค่ไหน คุณภาพงานดี
มาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานมากไป น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมาก น้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพจึง 
หมายถึง การทํางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวม
และผู้บริโภค แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อยที่สุด 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

3   

 สุรพล พะยอมแย้ม (2541) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มี
อุปสรรคใดๆขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่มีอยู่ และ
อปุสรรคท่ีไม่คาดคิดและมิได้ควบคุมไว้ก่อน อุปสรรคประเภทหลังนี้เรียกรวมกันว่าอุบัติเหตุ 

 วิทยา อยู่สุข (2542) ได้กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานน้ันมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. เกิดจาการกระทําที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทําให้เกิดการทํางานที่ไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
ขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง ความประมาทในระหว่างการทํางาน  2. เกิดจากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) 
หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม สภาพเครื่องจักร สภาพกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์การผลิตไม่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอ ส่งผลให้ผู้ทํางานที่เกี่ยวข้องเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย เช่น การออกแบบโรงงานไม่สมบูรณ์ ระบบความปลอดภัย
ไม่มีประสิทธิภาพ สภาพบริเวณสถานที่ทํางานสกปรก มีแสงสว่างเพียงพอ เสียงดัง ฝุ่นละอองมาก การจัดเก็บสารเคมีไม่มี เป็นต้น 
นอกจากนี้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมอาจเกิดข้ึนจาก ลักษณะของเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อัคคีภัย ฯลฯ 
และอาจมีมูลเหตุร่วมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุด้วย เช่น สภาวะร่างกายของบุคคล สภาวะจิตใจของบุคคล เป็นต้น 

3.  การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.1 ปัญหาต้นทุนคลังสินค้ามีมูลค่าสูง เน่ืองจากมีการจัดเก็บคลังสินค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 การจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ ทําให้สูญเสียเวลานานในการค้นหาสินค้าและการหยิบใช้ ยากต่อการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
และ อีกทั้งไม่มีการกําหนดตําแหน่งของสินค้าในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ ซ่ึงองค์กรใช้ระบบพนักงานเป็นหลัก ไม่มีการจดบันทึก
ข้อมูลเพ่ือแบ่งปันข้อมูลกันในการทํางานของแต่ละฝ่าย อีกทั้งการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นการตรวจสอบทุก 6 เดือน สินค้าบางรายการ
อาจถูกยกเลิกใช้ หรือว่าเกิดการหาของไม่พบและมีอัตราสินค้าสูญหายซ่ึงทั้งหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนทั้งส้ิน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 การจัดเก็บสินค้าที่ไม่เปน็ระเบียบ ไม่มีการระบุรหัสสินค้า 
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3.1.1 การแก้ไขปัญหาต้นทุนคลังสินค้ามีมูลค่าสูงเน่ืองจากการจัดเก็บคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

1. ออกแบบช้ันวางสินค้าและตั้งรหัสระบุช่ือสินค้า โดยระบุวันนําเข้าสินค้าเพ่ือให้พนักงานได้รับรู้ และใช้หลักการ FIFO ในการหยิบสินค้า
เพ่ือป้องกันการเส่ือมสภาพของสินค้า ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2 
ตารางที่ 1 แสดงการตั้งรหัสสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า 

 

 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1 อธิบายการตั้งรหัสสินค้าตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสินค้า เช่น 
EM01021601001A  หมายถึง EM = กลุ่มสินค้าปกติ 

     010216 = สินค้าเข้าวันที่ 1 February 2016 

        01= ลําดับสินค้า 

     001A = สถานที่จัดเก็บสินค้า 
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ภาพที่ 2 การปรับปรุงช้ันวางสินค้าพร้อมตดิรหัสสินค้า 

2. จัดทําระบบ Barcode เพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบสินค้าคงคลังที่สามารถตรวจสอบการใช้สินค้านําเข้า-เบิกออกได้ทุกวันแบบ Real 

time โดยมีการบันทึกข้อมูลการใช้สินค้าขึ้นระบบที่เป็นมาตรฐาน พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ง่ายข้ึน เพื่อป้องกันสินค้าหรือ

วัตถุดิบสูญหาย ง่ายต่อการค้นหา และช่วยในเร่ืองการคํานวณการส่ังซ้ือได้อย่างทันถ่วงที เพ่ือสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะการติด Barcode บนตัวสินค้า 
3.  จัดกลุ่มสินค้า โดยเรียงลําดับตามความสําคัญที่มีอัตราการหยิบใช้เป็นประจํา โดยใช้ ABC Analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และดําเนินการจัดผังโรงงานใหม่ เพ่ือง่ายต่อการหยิบใช้ที่สามารถลดเวลาในการค้นหา ซึ่งสามารถทําให้ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วข้ึน ดัง

ภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิ ABC Analysis สินค้า 53 รายการ 
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ซึ่งสินค้ามีทั้งหมด 53 รายการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
สินค้ากลุ่ม A มีทั้งหมด 12 รายการ มีจํานวนการหยิบเพ่ือส่ังผลิต เท่ากับ 73.06 % 

สินค้ากลุ่ม B มีทั้งหมด 16 รายการ มีจํานวนการหยิบเพ่ือส่ังผลิต เท่ากับ 17.63 % 

สินค้ากลุ่ม C มีทั้งหมด 25 รายการ มีจํานวนการหยิบเพ่ือส่ังผลิต เท่ากับ 9.31  ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพก่อน-หลังการปรับปรุงคลังสินค้าโดยวิธี ABC Analysis 

      จากภาพที่ 5 อธิบายได้ว่าการจัดเก็บคลังสินค้าก่อนการปรับปรุงน้ันเป็นการจัดเก็บสินค้าตามประเภทสินค้า (Commodity System) 

เป็นการจัดเก็บสินค้าสินค้ากลุ่มเดียวกันหรือประเภทเดียวกันไว้ในตําแหน่งที่ใกล้กัน ซึ่งบางครั้งไม่ได้มีการกําหนดตําแหน่งจัดเก็บที่แน่นอน

เพ่ือประโยชน์การยืดหยุ่นพ้ืนที่จัดเก็บในคลังสินค้า ส่งผลให้สินค้ามีการคละกันในระหว่างการนําเข้าหรือเบิกใช้ ทําให้สูญเสียเวลาในการ

ค้นหาต้องใช้พนักงานที่มีความชํานาญและอีกทั้งเป็นการเข้าออกสินค้าทางเดียวทําให้หยิบสินค้าลําบาก และเมื่อมีการปรับเปล่ียนผังการ

จัดเก็บสินค้าโดยใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบกําหนดตําแหน่งตายตัว (Fixed Location System) ซ่ึงเหมาะกับองค์กรเนื่องจากคลังสินค้ามี

ขนาดเล็ก มีพนักงานจํากัด และมีจํานวนสินค้า(SKU)ไม่มากนัก สามารถระบุตําแหน่งการจัดเก็บที่แน่นอนอย่างชัดเจนทําให้คลังสินค้าเป็น

ระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา เบิกใช้หรือการตรวจนับสินค้า(Cycle Count) และได้เพ่ิมทางเดินรถเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการหยิบสินค้าโดย

สามารถนําหลักการ First in first out (Fifo) มาใช้ในการดําเนินงานได้ ทําให้สินค้าที่เบิกจ่ายนําไปใช้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้เก่าเก็บ  

จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้างต้นสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการดําเนินงานก่อน-หลังการปรับปรุง 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าหลังจากมีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่เป็นระเบียบน้ัน ดําเนินงาน

ตามวิธีการปรับปรุงน้ัน ทําให้ค้นเจอสินค้าที่สูญหาย และสินค้าที่มีการส่ังซื้อซํ้าเนื่องจากการจัดการคลังสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ เมื่อคิดเป็น
มูลค่าสูงถึง 10.8 ล้านบาท ที่เป็นต้นทุนสําหรับสินค้าค้างStock(Dead stock)  เมื่อมีการจัดวางระบบการทํางานคลังสินค้าใหม่ สามารถละ

ระยะเวลาการค้นหาสินค้าจากเดิม 20 นาที เหลืองเพียง 10 นาที สามารถตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ง่ายขึ้น สามารถรับรู้ข้อมูลล่าสุดได้ทุก

วัน ซึ่งประหยัดเวลาในการตรวจสอบจากเดิมที่ความยุ่งยากที่ตรวจนับสินค้า 2 ครั้งต่อปี ส่งผลให้สินค้ามูลค่าคงคลัง ที่จากเดิมสูงถึง 10.8 

ล้านบาท มีการค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้นทําให้สามรถลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ได้ถึง 3.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.20  

3.2 ปัญหาเรื่องการขาดการจัดการระบบการทํางานภายในองค์กรด้านการบริการลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว  

       การทํางานภายในองค์กร เป็นการใช้ระบบพนักงาน มากกว่าการมีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยงานในด้านเอกสาร อีกทั้งยังมีการ

ให้บริการล่าช้า ที่เกิดจากการทํางานหลายขั้นตอน ใช้เวลานานในการให้บริการลูกค้า และมีความเหล่ือมลํ้า ในหน้าที่ เราจึงจําเป็นต้อง

พัฒนาเพ่ือต่อสู้กับคู่แข่งเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ เนื่องจากปัจจุบันสภาพการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ดังภาพ

ที่ 6 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

8   

           

ภาพที่ 6 แสดงระยะเวลาการทํางานและความซับซ้อนในหน้าที ่

        จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นช่วงเวลาการทํางานของแต่ละแผนกโดยมีเวลาเฉล่ียการทํางานที่ล่าช้าอย่างเห็นได้ชัดเจน มีการใช้เวลาใน

การทํางานเยอะเกินไป ทําให้เป็นช่วงเวลาคอขวดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอยู่หลายขั้นตอน อีกทั้งยังมีความเล่ือมลํ้าซับซ้อนในหน้าที่

แต่ละแผนก โดยข้ันตอนการทํางานตั้งแตร่ับคําส่ังซ้ือสินค้าปัจจุบันซ่ึงมีทั้งหมด 28 กระบวนการ คิดเป็นเวลา 32,950 นาที ทําให้การบริการ

ลูกค้าขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริการถือเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน ที่ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการ

บริการ เกิดการใช้ซํ้าหรือซ้ือสินค้าซํ้า ( Brand Royalty) 

3.2.1 การแก้ไขปัญหาการขาดการจัดการระบบการทํางานภายในองค์กรด้านการบริการลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว 

        สร้างกรอบเวลาการทํางานที่เป็นมาตรฐานกําหนดเวลาทํางานของแต่ละช่วงของแต่ละแผนกลงระบบอย่างชัดเจน และให้พนักงาน

รับรู้ถึงเวลาในการรับผิดชอบงานแต่ละช่วงว่ามีระยะการทํางานที่ตนต้องรับผิดชอบอยู่กี่ช่ัวโมง หรือก่ีวัน โดยมีการจัดทําระบบการติดตาม

งาน (Tracking) เพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่ามีงานตกค้างอยู่ช่วงไหน ใครรับผิดชอบ และมีการประชุมหารือในเรื่องหน้าที่ที่มีความซับซ้อน

เพ่ือตัดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการอ่ืนออกเพ่ือประหยัดเวลาในการดําเนินงาน และแต่ละแผนกยังต้องสามารถควบคุมการทํางานของ

แต่ละช่วงให้อยู่ในเกณฑ์เพ่ือประเมินความสามารถของแต่ละแผนกหรือของพนักงานรายบุคคลอีกด้วย เป็นการกระตุ้นการทํางานของ

พนักงานให้มีความกระตือรือร้น คอยติดตามงานตลอดเวลา ซึ่งมีการกําหนดช่วงระยะเวลาการทํางานของแต่ละข้ันตอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่

กําหนด ทําให้การบริการลูกค้ามีความรวดเร็วข้ึนจากเดิม ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 Tracking System 

จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินงานก่อน-หลังการปรับปรุงโดยการใช้ Tracking System 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าจากการจัดกรอบเวลาการทํางานและมีระบบติดตามงานน้ัน ทําให้ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทํางานจากเดิม 28 ข้ันตอน ใช้เวลาการทํางานทั้งหมด 32,950 นาที เมื่อมีการจัดทําระบบ Tracking 
System ทําให้สามารถลดขั้นตอนการทํางานลงเหลือเพียง 26 ข้ันตอน ใช้เวลาการทํางานทั้งหมด 29,410 นาที สามารถลดเวลาลงจากเดิม
ได้ถึง 3,540 นาที คิดเป็นร้อยละ 35.4 ทําให้องค์กรสามารถตอบสนองสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วมากข้ึน เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ได้เพ่ิมขึ้น 
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3.3 ปัญหาระบบความปลอดภัยในโรงงานท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

 ปัจจุบันการทํางานขององค์กร เน่ืองจากเป็นโรงงานขนาดเล็กจึงไม่ได้มีการคํานึงเรื่องระบบความปลอดภัยในการดําเนินงานของ

พนักงานมากนัก จนทําให้มีพนักงานบาดเจ็บระหว่างการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บจากเครื่องจักร หรือการขาดอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยนั่นซ่ึงถือเป็นเรื่องการให้ความสําคัญในการทํางานให้กับพนักงานในเร่ืองความเช่ือมั่น และอีกทั้งยังส่งผลต่อเร่ืองต้นทุนการ

รักษาพยาบาลขององค์กรอีกด้วย ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 พนักงานขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทํางาน 

 

3.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน 

  มีการจัดทํา SWS (Safety Working Standard) และ Work Instruction ให้กับพนักงานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน

และมีคู่มือการทํางานและใช้เครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือช่วยลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่

พนักงานอย่างสม่ําเสมอ และตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการทํางานทุกครั้ง ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 Safety working standard   

 จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้างต้นสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังตารางที่  4 

ตารางที่ 4 แสดงผลการดําเนินการปรับปรุงที่ทําให้สามารถลดอัตราพนักงานบาดเจ็บได้ 

 
 จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่าหลังจากมีการพัฒนานําระบบ Safety working standard(SWS)มาใช้ในองค์กร สามารถลดอัตราการ

บาดเจ็บของพนักงานจากสาเหตุต่างๆจากเดิม 13 ครั้งต่อปี หลังจากมีการปรับปรุง ทําให้พนักงานทราบถึงระบบการใช้งานเคร่ืองจักรที่ถูก

วิธี การทํางานอย่างไม่ประมาท เป็นการสร้างความเข้าใจในการทํางานความระมัดระวังของพนักงานที่มีมากขึ้น ส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาที่มี

ประสิทธิภาพที่สามารถลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงานเหลือเพียง 4 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9 
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