
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณีศึกษาบริษัท SSS จ ากัด 
Operational Efficiency Improvement for SSS Co., Ltd. 

 
สรนนท์ วุฒิศรี1*, ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล2 

1*สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
โทร 095-4614685 E-mail : sawranont.w@gmail.com 
2สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  โทร 02-6976700 E-mail : watcharavee_cha@utcc.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

บริษัท SSS จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพื้นที่การผลิต 
การลดเวลารอคอยในระบบ และการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า จากการศึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการ
บริหารจัดการพื้นที่ในการการผลิตไม่เหมาะสมและไม่มกีารบันทึกเอกสารเพื่อท าการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ในการผลิต ท าให้เกิดการรอคอยในระบบเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้เสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในส่วนการจัดพื้นที่การผลิตสินค้า คือ การวางผังแบบตามกระบวนการ (Process Layout) และ การวาง
ผังตามผลิตภัณฑ์ (Product  Layout) ซึ่งการวางผังนี้จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นจากการวางผังแบบเดิม 
โดยสามารถลดเวลาในการผลิตได้ 21.78% และ เพิ่มผลผลิตได ้28.18 % นอกจากน้ีผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการตรวจสอบย้อนกลบั
ของสินค้า (Traceability) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท SSS จ ากัด 

 
ค าส าคัญ: การวางผังโรงงาน, การตรวจสอบย้อนกลับ, การลดความสูญเสีย 
 
Abstract 
 SSS Company Limited is a corrugated cardboard manufacturing company.  This research aims to 
improve the company’s production area, reduce waiting time, and develop traceability system.  From the 
study, it is found that there are problems in area management, and document records for traceability 
system which provide impacts to area efficiency which is low and long waiting time for production.  To 
achieve the aims of this study, the researchers study and analyze new layouts regarding to process and 
product layout concepts. This new layout improve overall efficiency by reducing production time 21.78 %, 
improving efficiency 28.18 %. In addition, the researchers propose traceability system for the company to 
trace back its products.  
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1. ที่มาและความส าคัญ 
 บริษัท SSS จ ากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2556 บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก  เช่น กล่องRSC กล่อง
Die-Cut พาร์ทิช่ัน เป็นต้น ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การบริการหลังการขาย โดยมีกลุ่มลูกค้าในด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันเริ่มมีการผลิตสินค้า



หลากหลายรูปแบบ ท าให้ต้องมีการวางแผนในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา ซึ่งปัจจุบันพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรดังนี ้
 ประการที่หนึ่งคือ การวางแผนผังการผลิตที่ไม่เหมาะสมท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและใช้เวลาในกระบวนการ
ผลิตมากท าให้สามารถท าการผลิตได้น้อย ซึ่งใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ย 142.03 นาที และเกิดการเคลื่อนย้ายวัสดุดิบในการผลิต
จ านวน 7 ข้ันตอนใช้เวลา 28.46 นาที หรือร้อยละ 20.03 ของเวลาการผลิต 
 
 ประการที่สองคือ การมีจ านวนสินค้าจ านวนมากท าให้การตั้งค่าเครื่องจักรระหว่างกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับ
สินค้านั่นจ านวน 5 ขั้นตอนใช้เวลาเฉลี่ย 46.57 นาที หรือร้อยละ 32.78 ของเวลาการผลิต ท าให้มีการรอคอยการผลิตและเกดิ
ความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์  
 ประการที่สามคือ ปัจจุบันระบบการตรวจสอบย้อนกลับมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ
สินค้าว่าสินค้าสามารถท าการส่งมอบได้ตรวจเวลา ถูกต้องตามค าสั่งซื้อ โดยสามารถท าการตรวจสอบย้อนกลับถึง วันที่ผลิต 
วันที่จัดส่ง และจ านวนการสั่งซื้อ โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อท าการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
โดยงานวิจัยฉบับนี้จะเสนอแนวทางการประสิทธิภาพในการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการวางแผนผังและสร้างมาตรฐานให้แก่
สินค้ารวมถึงการเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่ท าให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
กรณีศึกษา บริษัท SSS จ ากัด” ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ วิจัย
ปัญหาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอย่างมีหลักการร่วมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการและการตรวจสอบ
ย้อนกลับซึ่งแนวคิด ทฤษฎ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และอ้างอิงมีหัวข้อดังนี้ 
  2.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ  
  องค์กรในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการวัดคุณภาพของการท างาน เช่น ผลการด าเนินงาน การลดของเสียจาก
การผลิต การลดต้นทุน การมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 
  โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิศรุต วงศ์เปียง (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก กรณีศึกษา บริษัท AAA จ ากัด จาก
การศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาโดยส่วนใหญ่ของทั้งสองแผนก มีสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การตั้ง Master Card ที่ผิด 
Master Card เขียนด้วยลายมือ และ MasterCard ไม่ละเอียดพอ โดยหลังจากด าเนินแนวทางการแก้ไขพบว่า แผนก Die-cut 
มีจ านวนล๊อตของเสียที่ลดลงจาก 23 ครั้งเหลือ 1 ครั้งลดลงถึง 22 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 95.65 ที่ลดลงหลังจากด าเนินการแก้ไข 
ส่วนแผนก Print นั้นมีจ านวนล๊อต ของเสียที่ลดลงจาก 12 ครั้ง เหลือ 8 ครั้ง ลดลง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  2.1.2 วิธีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning : SLP)  
  การวางผังโรงงานคือ “การวางแผนเพื่อจัดวางเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ คนงาน วัตถุดิบ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนในการผลติของโรงงานในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด” (สมศักดิ์ ตรีสัตย์, 2537) 
  โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มานนท์ จันทรภิรมย์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาถึงปัญหาและ
ก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของอุตสาหกรรม EMS กรณีศึกษาบริษัทTrinity 
Electronics (Thailand) Ltd. จ ากัด จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ



ประสิทธิภาพการผลิตได้แก่ ด้านการวางผังโรงงาน และการขาดการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ท าให้ประประสิทธิภาพในการผลิต
โรงงานไม่ได้ตามที่ควร จากปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีของ “ขั้นตอนการวาง ผังโรงงาน อย่างเป็นระบบ 
Systematic Layout Planning (SLP) มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลจากการวิจัยผังโรงงานใหม่สามารถลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายโดยรวมได้ถึง70.4% และเวลาที่ใช้ในการผลิตน้อยลง 
  2.1.3 ทฤษฎี SMED : Single Minute Exchange of Dies  
  ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ งานภายใน (Internal Setup) จะหมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่
เครื่องจักรหยุด จนกระทั่งช้ินงานดีชิ้นแรกได้ผลิตออกมา และ งานภายนอก (External Setup) จะหมายถึง กิจกรรมใด ที่ท า
ขณะเครื่องจักร ก าลังผลิตงานดีอยู่ 
   
 
 
 
  2.1.4 ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)  
  ความสูญเสีย คือ การสูญเสียทรัพยากรในการผลิตส่งผลต่อต้นทุน คุณภาพ และการส่งมอบ สิ่งที่เป็น
อาการความสูญเสีย 7 ประการมีดังนี้ (Shigeo Shingo and Taiichi Ohno, 1988) 
   1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตเกินจ าเป็น (Over Production) 

  2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
  3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) 
  4. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion) 
  5. ความสูญเสียเนื่องมาจากการกระบวนการผลิต (Processing) 
  6. การสูญเสียจากการรอคอย (Delay) 
  7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defects) 
 จากททฤษฎี SMED : Single Minute Exchange of Dies และความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) โดย

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิลาสินี พันธ์พวง (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ LEAN 
MANAGEMENT SYSTEM ในอุตสาหกรรมแปรรูปท่อทองแดง กรณีศึกษาบริษัท ซาโต โคคิ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัท
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศในส่วนท่ีเป็นช้ินส่วนของท่อทองแดงให้กับลูกค้าทั่วประเทศ จากการศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนขบวนการท างานและการปรับปรุง Lean management System ท าให้จ านวนของเสียลดลงถึง 76 % และลด
ระยะเวลาเวลาในการจัดเตรียม Sub Part เข้าแผนก Assembly ได้14.63 ช่ัวโมงต่อวัน 
  2.1.5 การตรวจสอบย้อนกลับ  
  ระบบสืบค้นย้อนกลับ คือ ระบบท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการบริโภค
ว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้น ๆ ได้ และช่วยลดความสูญเสียใน
การเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิต ให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นย า โดยในระบบการสืบค้นย้อนกลับประกอบด้วย 
กระบวนการที่ส าคัญ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการติดตาม (Following) และกระบวนการสืบค้นย้อนกลับ (Tracing) 
  โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศราวุธ แก้วเก่า (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
Loopback Verification System กล่าวว่า ระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับกิจกรรมในการด าเนินงานทางธุรกิจ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์ 
และที่ส าคัญคือสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ การผลิตต่างๆเพื่อให้ทราบว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการ



ผลิต หมายเลขล็อต หมายเลขวัตถุดิบ และทราบถึงผู้ผลิตวัตถุดิบอีกด้วย สะดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลย้อนหลังหากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมของตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เนื่องจากทั้งแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องและน าไปสู่การแก้ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อธิเช่น การวางแผนผังโรงงานและการลดเวลาที่มี
ผลต่อการผลิต, การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าโดยใช้การสร้างมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
   
3. วิธีการ 
 จากปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม ทางผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน จึงมีการ
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ศึกษาและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยท าการสอบถามหัวหน้างานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและอดีต 
 3.2 ศึกษากระบวนการผลิตและรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อในปี มกราคม – ธันวาคม 2559 
  3.2.1 สภาพพื้นที่ในการด าเนินงาน บริษัท SSS จ ากัด โดยพื้นที่ในการผลิตและการจัดเก็บสินค้าอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 พื้นที่ในการด าเนินงาน 

  3.2.2 สภาพกระบวนการด าเนินงาน  จากการศึกษาการด าเนินงานในกระบวนการผลิตสินค้ามี
กระบวนการดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสั่งซื้อวัตถุดิบในการ

ผลิต 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบและจดัเก็บ เตรียมสินคา้ตามใบสั่งซื้อ 

ตรวจรับวตัถุดิบ 

ผลิตสินค้า 

จัดเก็บวัตถุดบิ 

รับค าสั่งซื้อ กรอกข้อมูลลงตารางการ

จัดส่งสินคา้ 



 
รูปที่ 2 แสดงถึงวิธีการด าเนินงาน 

 
 3.3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  3.3.1 การวางแผนผังการผลิต ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะกระบวนการผลิตของสินค้าเนื่องจากรูปแบบใน
ปัจจุบันมีขั้นตอนการเคลื่อนย้ายจ านวน 7 ขั้นตอน โดยใช้เวลารวมทั้งหมด 28.46 นาที คิดเป็นร้อยละ 20.03 ของเวลาการ
ผลิตสินค้าท้ังหมด 
  3.3.2 การตั้งค่าเครื่องจักร ใช้เวลาในการตั้งค่านานท าให้เกิดการรอคอยในระบบ (Work in process) โดย
การรอคอยในการตั้งค่าเครื่องจักรจ านวน 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 46.57 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.78 ของเวลาการผลิตสินค้า
ทั้งหมด 
  3.3.3 การตรวจสอบย้อนกลับ ไม่สามารถท าการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้เมื่อมีการผลิต จัดส่ง
สินค้าท่ีผิดผลาด รวมถึงการบันทึกข้อมูลวันผลิตสินค้าเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง 
 3.4 ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  3.4.1 การใช้หลักการและทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ เพื่อหาวิธีการลดการเคลื่อนย้ายสินค้า 
พร้อมท้ังยังช่วยลดเวลาในการผลิต 
  3.4.2 การใช้หลักการมองเห็นและการเตรียมการผลิตภายนอก เพื่อหาวิธีการลดเวลาในการตั้งค่า
เครื่องจักรในระหว่างการผลิต 
  3.4.3 ระบบสืบค้นย้อนกลับและการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Access เพื่อบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ การ
ผลิตให้สามารถท าการตรวจสอบสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นย่ า 
 3.5 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมสรุปผลการด าเนินงาน 
4. ผลของการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ผลของการวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้   
 4.1 แนวทางการลดเวลาในระบบ 
  4.1.1 กิจกรรมเครื่องตัดกระดาษ ปัจจุบันการตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษใช้เวลาเฉลี่ย 12.74 นาที ซึ่งใช้ตลับ
เมตรในการตั้งค่าเครื่องจักร ดังรูปที่ 3 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษในปัจจุบัน และในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
จึงได้น าสติ๊กเกอร์ตลับเมตรมาใช้เพื่อให้สะดวกและลดเวลาในการตั้งค่าเครื่องจักรดังรูปท่ี 4 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษหลัง
ปรับปรุง 
 
  
 
 
 
 
 
         รูปที่ 3 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษในปัจจุบัน                รูปที่ 4 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษหลังปรับปรุง 
 
  4.1.2 กิจกรรมเครื่องพิมพ์ ปัจจุบันการตั้งค่าเครื่องพิมพ์กระดาษใช้เวลาเฉลี่ย 13.98 นาที ซึ่งแบบแม่พิมพ์
ท าการแยกช้ินกันท าให้อาจเกิดความผิดพลาดจากการติดตั้งได้ดังรูปที่ 5 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน และในการเพิ่ม



ประสิทธิภาพในการด าเนินงานจึงได้จัดท าแบบพิมพ์ใหม่โดยการรวมเป็น  1 ช้ิน เพื่อให้สะดวกและลดเวลาในการตั้งค่า
เครื่องจักรดังรูปที่ 6 ภาพตัวอย่างการท าแม่พิมพ์ภายในช้ินเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
             รูปที่ 5 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน                        รูปที่ 6 ภาพตัวอย่างการท าแม่พิมพ์ภายในช้ินเดียว 
 
  4.1.3 กิจกรรมเครื่องตัดกระดาษ (Die Cut) ปัจจุบันการตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ Die Cut ใช้เวลาเฉลี่ย 
5.25 นาที ซึ่งต้องท าการวัดพื้นที่วางกล่องตามขนาดของแต่ละช้ินงานดังรูปที่ 7 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ Die Cut ใน
ปัจจุบัน และในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานจึงได้หา Master ของแต่ละงานมาเพื่อใช้ในการตั้งค่าแท่นรองของแต่
ละงานดังรูปที่ 8 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ Die Cut หลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที่ 7 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ Die Cut ในปัจจุบัน      รูปที่ 8 การตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ Die Cut หลังปรับปรุง 
 
 หลังจากมีการปรับปรุงท าให้เวลาในการตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษลดลงจากเดิม 12.74 นาที เป็น 6.38 นาที ซึ่งลดลง
ไปร้อยละ 49.92 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ลดลงจากเดิม 13.98 นาที เป็น 7.48 นาที ซึ่งลดลงไปร้อยละ 46.49 และการตั้งค่าตัด
กระดาษลดลงจากเดิม 5.25 นาที เป็น 3.48 นาที ซึ่งลดลงไปร้อยละ 33.71 
 
4.2 แนวทางการปรับปรุงด้านผังการผลิต 
 4.2.1 การวางผังแบบเดิมและการใช้ทฤษฎี SMED 
 ท าให้เวลาในการด าเนินงานลดลงจากเดิมใช้เวลา 142.03 นาที เป็น 126.61 นาที ลดลงไป 18.43 นาที หรือร้อยละ 
12.97 และในหนึ่งวันท างานจากเดิมผลิตได ้3.37 รอบ เป็น 3.88 รอบต่อวัน ซึ่งท าให้ผลผลิตไดเ้พิ่มขึ้นจากเดิม 337 แผ่น เป็น 
388 แผ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23  
 4.2.2 การวางผังตามผลิตภัณฑ์และการใช้ทฤษฎี SMED  



 ท าให้เวลาในการด าเนินงานลดลงจากเดิมใช้เวลา 142.03 นาที เป็น 111.10 นาที ลดลงไป 30.94 นาที หรือร้อยละ 
21.78 และในหนึ่งวันท างานจากเดิมผลิตได ้3.37 รอบ เป็น 4.32 รอบต่อวัน ซึ่งท าให้ผลผลิตไดเ้พิ่มขึ้นจากเดิม 337 แผ่น เป็น 
432 แผ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.18 ดังรูปที่ 9 การวางผังตามผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 9 การวางผังตามผลติภณัฑ ์
 
 4.2.3 การวางผังตามกระบวนการและการใช้ทฤษฎี SMED  
 ท าให้เวลาในการด าเนินงานลดลงจากเดิมใช้เวลา 142.03 นาที เป็น 117.16 นาที ลดลงไป 24.88 นาที หรือร้อยละ 
17.51 และในหนึ่งวันท างานจากเดิมผลิตได ้3.37 รอบ เป็น 4.09 รอบต่อวัน ซึ่งท าให้ผลผลิตไดเ้พิ่มขึ้นจากเดิม 337 แผ่น เป็น 
409 แผ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.36 ดังรูปที่ 10 การวางผังตามกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การวางผังตามกระบวนการ 
 
ตารางที่ 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบเวลาระหว่างแบบปัจจุบันและหลังปรับปรุง 
 

ขั้นตอน รายการ 
เวลาเฉลี่ย (นาที) 

แบบปัจจุบัน 
เวลาเฉลี่ย (นาที) 

หลังปรับปรุง 
เวลาเฉลี่ย (นาที) 
ตามผลิตภัณฑ์ 

เวลาเฉลี่ย (นาที) 
ตามกระบวนการ  

1 การหยิบกระดาษ (25แผ่น)               4.13                4.13                   4.13                    4.13  
2 ขนไปยังเครื่องตดักระดาษ               1.58                1.58                   0.54                    1.34  
3 เวลาในการตั้งค่าเครือ่ง              12.74                6.38                   6.38                    6.38  
4 การตัดกระดาษ (1แผ่นได้4ชิน้)               4.75                4.75                   4.75                    4.75  
5 ขนไปยังเครื่องพมิพ ์               4.12                4.12                   2.37                    3.47  
6 เวลาในการตั้งค่าเครือ่ง              13.98                7.48                   7.48                    7.48  
7 การพิมพ์ส ี               2.71                2.71                   2.71                    2.71  
8 ขนไปยังเครื่องเจาะ               4.44                4.44                   3.14                    4.35  
9 เวลาในการตั้งค่าเครือ่ง               9.27                5.47                   5.47                    5.47  
10 การเจาะ               3.27                3.27                   3.27                    3.27  
11 ขนไปยังเครื่องตดั               5.29                5.29                   2.42                    4.26  
12 เวลาในการตั้งค่าเครือ่ง               5.25                3.48                   3.48                    3.48  
13 การตัด (Die Cut)              14.25               14.25                  14.25                  14.25  
14 ขนไปยังเครื่องอัดกาว               4.32                4.32                   2.13                    2.04  
15 เวลาในการตั้งค่าเครือ่ง               5.33                5.33                   5.33                    5.33  
16 การอัดกาว              14.33               14.33                  14.33                  14.33  
17 ขนไปยังเครื่องเย็บ               6.38                6.38                   3.18                    4.35  

18 การเย็บ               7.38                7.38                   7.38                    7.38  

19 การรัด               2.41                2.41                   2.41                    2.41  
20 ขนไปยังการสุ่มตรวจ               2.33                2.33                   2.17                    2.20  
21 การสุม่ตรวจสอบคุณภาพ               5.30                5.30                   5.30                    5.30  
22 ขนไปยังพื้นที่จดัเก็บสินค้า               8.48                8.48                   8.48                    8.48  

รวม            142.03             123.61                 111.10                  117.16  

 



 จากตารางที่ 1 จะพบว่าก่อนท าการปรับปรุงใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 142.03 นาที หลังจากมีการปรับปรุงจะ
พบว่าการวางผังตามผลิตภัณฑ์สามารถใช้เวลารวมในการผลิตทั้งหมด 111.10 นาที รองลงมาในการวางผังตามกระบวนการ 
ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 117.16 นาที 
 
 4.3 การตรวจสอบย้อนกลับ 
  4.3.1 รหัสสินค้า มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการใช้ค้นหาข้อมูล ซึ่งการตั้งรหัสที่ดีควรจะแยกเป็นตาม
หมวดหมู่เพื่อท่ีจะแยกกลุ่มของรหัสเพื่อใข้ในการบ่งบอกถึงสินค้าดังกล่าวอยู่ในประเภทใดโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยตัวเลข
และตัวอักษร ให้ XXX-YY-ZZZ โดยก าหนดให้XXX คือ กลุ่มของสินค้า YY คือ ปีที่มีการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก ZZZ คือ ล าดับ
ที่เกิดขึ้นในป ีดังตารางที่ 2 แสดงงถึงการก าหนดรหัสสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
 
ตารางที่ 2 แสดงถึงการก าหนดรหัสสินค้า 

ล าดับ รายการ รหัสสินค้า XXX YY ZZZ 
1 BOX K8B 10113008 101 13 008 
2 PARTITION WALL  K8B (IMC030) 10213001 102 13 001 
3 PAD  K8B 10213009 102 13 009 
4 BOX Die Cut P1A  10114002 101 14 002 
5 BOX F76 10114005 101 14 005 
6 Box F18 10114008 101 14 008 
7 BOX P-4 10115002 101 15 002 
8 BOX Die Cut P-4 10113010 101 13 010 
9 PAD P-4 (9.15x13) 10214001 102 14 001 
10 BOX P1A 10113002 101 13 002 
11 BOX K5A 10114003 101 14 003 
12 BOX Die Cut K5A 10115001 101 15 001 
13 BOX K8A 10113007 101 13 007 
14 BOX Die Cut K8A 10114007 101 14 007 
15 PAD K5-K8 10215005 102 15 005 
16 PAD PALLATE 27.75 10213006 102 13 006 
17 PAD สีฟ้า (23.5x25.5) 10215009 102 15 009 
18 PAD เจาะรู (27.5x27.5) 10214004 102 14 004 
19 PAD T6 10215007 102 15 007 
20 BOX DIE CUT NO.2 (25.5x11.5) 10113011 101 13 011 
21 PAD 220 x 48 x 24 10215008 102 15 008 
22 PAD 230 x 63 x 32 10214006 102 14 006 
23 BOX 98 x 80 x 48 (LEXUS) 10113005 101 13 005 
24 BOX 100 x 100 x 38 (LEXUS) 10115010 101 15 010 
25 PAD 22 x 9 10215004 102 15 004 
26 PAD 23 x 6.5 10213012 102 13 012 
27 PAD 27 x 12 10215006 102 15 006 
28 PAD 16 x 12 10213004 102 13 004 
29 PAD 16 x 9 10215003 102 15 003 



30 PAD 33 x 7 10213003 102 13 003 

 
  4.3.2 การบันทึกข้อมูลในระบบ Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  
Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเริ่มท าได้ตั้งแต่การออกแบบ
ฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เขียนโปรแกรมควบคุม ตลอดจนการท ารายงานแสดงผลของข้อมูล 
  จากการบันทึกข้อมูลในหน้าจอการแสดงการสร้างฟอร์มโดยใช้ Design View ดังรูปที่ 11 จะสามารถ
เชื่อมโยงไปในส่วน Report ในการจัดเก็บข้อมูลดังรูปที่ 12 แสดงถึงลักษณะข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 11 หน้าจอการแสดงการสรา้งฟอร์มโดยใช้ Design View 
 

 
 

รูปที่ 12 แสดงถึงลักษณะข้อมลู 
 
5. สรุปและบทวิจารณ์ 
 จากการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีตัวอย่าง ทางผู้ศึกษามีข้อสรุปได้ดังนี้ 
 5.1 ด้านการวางแผนผัง 



 รูปแบบการวางแผนผังแบบตามผลิตภัณฑ์) ท าให้เวลาในการด าเนินงานลดลงจากเดิม 142.03 นาที เป็น 111.10 
นาที ลดลงไป 30.94 นาที หรือร้อยละ 21.78 และในหนึ่งวันท างานจากเดิมผลิตได้ 3.37 รอบ เป็น 4.32 รอบต่อวัน ซึ่งท า
ให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 337 แผ่น เป็น 432 แผ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.18 
 5.2 ด้านการลดเวลาในระบบ 
 สามารถลดระยะเวลาในการตั้งค่าเครื่องจักรจากเดิมจ านวน 5 กิจกรรม ใช้เวลาในการตั้งค่า 46.56 นาที หลังจาก
การปรับปรุงสามารถใช้เวลาในการตั้งค่าเป็น 28.14 นาที ลดลง 18.43 นาที หรือร้อยละ 39.57 
 5.3 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ 
 สามารถท าการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับถึง
วันท่ีท าการผลิต ผู้ผลิต และ Lot ในการผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
  
 5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 
 ข้อเสนอแนะของงานศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานนี ้
  5.4.1. การปรับปรุงแผนผังในการผลิต นั้นสามารถท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรค่อนข้างสูง 
  5.4.2. ช่วยในด้านการลดเวลาในการตั้งค่าเครื่องจักร เพื่อสามารถท าการผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงการท างานประสิทธิภาพครั้งต่อไป 
  ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถท าการเปิดเผยได้โดยตรง ท าให้ไม่สามารถเสนอแนวทางและการปรับปรุงได้
อย่างเต็มรูปแบบ 
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