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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาปัญหาในกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในธุรกิจค้าวัตถุดิบรีไซเคิล โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
กระบวนการรับสินค้าของแผนกกระดาษ จากการวิเคราะห์พบปัญหาที่ส าคัญในกระบวนการรับสินค้าของแผนกกระดาษท่ีส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า คือ รถส่งสินค้าอยู่ในระบบเป็นเวลานาน ท าให้เกิดการ 
รอคอยที่สูญเสียเวาลามาเกินไป ท าให้บริษัทฯท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สูญเสียโอกาสในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้  
และยังส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูล และ ผู้วิจัยพบว่าสาเหตุของปัญหา ได้แก่ ผังโรงงาน 
ที่ไม่เอื้ออ านวยในการท างานท าให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ได้แก่ ใช้เวลาลงสินค้านาน,รอรถคันอื่นลงสินค้า,เส้นทางจราจรทับ
ซ้อนกัน ไม่มีจุดจอด จุดลงของ และเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน และรอส่งใบตรวจสินค้านาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อลดการสูญเสียความสามารถในการใช้พื้นท่ี แรงงาน เครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับสินค้าเพื่อให้
บริษัทสามารถวางแผนหารายได้เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ผู้วิจัยเลือก 
ประยุกค์ใช้ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning : SLP)  และทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ 
(7 Wastes) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งส่งผลให้การท างานในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการรับสินค้าใช้เวลาเฉลี่ยลดลงจากเดิมร้อยละ60.68 หรือลดลง 71 นาที / คัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบและทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ สามารถท าให้บริษัทฯบรรลุ
วัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์ตามที่คาดไว้เป็นอย่างดี 
 
ค ำส ำคัญ :  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนในธุรกิจค้ำวัตถุดิบรีไซเคิล,ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ,กำรวำงผังโรงงำน 

 
 
 
 



Abstract 
 
This research is to study the problems in work processes to improve the performance of business in 
recycled materials, especially study of receiving process in a paper’s department .  According to the 
analysis result, researcher found the significant problem in of receiving process in a paper’s department, 
which impact on the performance and the customer satisfaction is customer's trucks spend long time in 
system. Accordingly, their customers waste their time in system and a company is not performing in full 
capability. Moreover the company loses an opportunity to raise revenue and also affect to the customer 
satisfaction.  The researcher studied the data and found that the cause of the problem was including an 
inefficient factory layout which not conducive to work, wasted time in relocating process, waiting for the 
processing trucks, wasting time in QC paper processing, traffic overlapping and points of the parking and 
the routing are not clear. Consequently, The purpose of this research are to reduce the loss of the ability 
to use machinery, labor in full efficiency, increase the chances of getting more goods, increase revenue 
and enhance customer satisfaction. To achieve the purpose, researcher chooses the theory of Systematic 
Layout Planning:  SLP and the 7 Wastes Theory as a guideline to troubleshooting and performance 
improvements.  As a result, work at different stages of the process takes on average decreased by 60.68 
percent, or a decrease of 71 minutes / vehicle. According of the result is represents that the Systematic 
Layout Planning Theory:  SLP and the 7 Wastes Theory can develop the receiving process in a paper’s 
department as expected objective. 
 
Keywords :  Performance improvements in raw materials,recycling customer satisfaction,plant layout. 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

 บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จ ากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการซื้อมาขายไปวัตถุดิบ 
รีไซเคิลทุกชนิดที่ซื้อได้  ไม่ว่าจะเป็น เศษเหล็ก เศษแก้ว ขวด กระดาษ ทองแดง ทองเหลือง โฟม หรือพลาสติก จนถึงใน  
ปัจจุปัน บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จ ากัด  ปรับแผนการด าเนินงานให้เหลือสินค้าเพียง 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่ เศษกระดาษ  
เศษแก้ว และเศษเหล็ก 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพวงกลมแสดงปริมาณขยะรีไซเคิล เมื่อเที่ยบจากขยะมูลฝอยทั้งหมด  

ในประเทศไทย (ข้อมูลปี พ.ศ.2557) 
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ปริมาณขยะรีไซเคิล เมื่อเทียบจากขยะมูลฝอย
ทั้งหมดในประเทศไทย



จากข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล เศษกระดาษมีปริมาณมากกว่าขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯด าเนินการอยู่  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตของแผนกกระดาษของบริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จ ากัด และเริ่มจาก
การศึกษากระบวนการท างานขั้นแรกของแผนกกระดาษ คือกระบวนการรับสินค้า  จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่ส าคัญใน
กระบวนการรับสินค้าของแผนกกระดาษที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า คือ รถส่ง
สินค้าอยู่ในระบบเป็นเวลานาน จากกระบวนการท างานและการจัดสรรพื้นที่ที่ขาดประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวจึงน าไปสู่
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในหัวข้อถัดไป  
2.  ทฤษฏีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จากสาเหตุของปัญหาการจัดสรรพื้นทีท่ี่ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ตามทฤษฎีและอ้างอิงจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning : SLP)  
การวางผังโรงงาน  คือ  การจัดเตรียมสถานที่ส าหรับวางเครื่องจักร  คน  สถานที่ท างาน พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความ

สะดวกและสนับสนุนการผลิต ในต าแหน่งที่เหมาะสม มุ่งหวังที่จะให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้การ
ท างานมีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นท่ีพึงพอใจของคนท างาน หรือเพื่อให้เกิดเวลาว่างเปล่า (Idle Time) ในสายการผลิตน้อย
กว่าและใช้เวลาผลิตสั้นที่สุด เป็นผลท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงได้”   
 หลักส าคัญขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวางผังโรงงาน  (โดยไม่ค านึงถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และขนาดของ
โครงการ)  แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 

2.1.1 ควำมสัมพันธ์ (Relationship) เป็นกำรจัดหำควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมต่ำงๆ โดยเริ่มจำกกิจกรรมที่มี
ควำมสัมพันธ์มำกไปหำกิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์น้อย กิจกรรมใดที่มีควำมสัมพันธ์กันมำกให้อยู่ใกล้กัน 

2.1.2 เนื้อที่ (Area) เป็นกำรพิจำรณำเนื้อที่ต่ำงๆ ทั้งจ ำนวน ชนิด และรูปร่ำงรูปทรงของเนื่อที่กิจกรรมต่ำงๆ
ที่ได้ก ำหนดไว้ในผังโรงงำน 

2.1.3 กำรปรับจัดต ำแหน่งพื้นท่ี (Adjustment) เป็นกำรจัดปรับต ำแหน่งกิจกรรมต่ำงๆให้เหมำะสมภำยใต้
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ 

2.2 ทฤษฎีความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) แนวคิดนี้จะเกิดจากแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของกระบวนการท างาน วิธีที่สามารถท าได้โดยง่าย  คือ การลดการใช้ทรัพยากรลง โดยเน้นไปที่ความสูญเปล่า
ของทรัพยากรที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน ดังนี ้

2.2.1 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรผลิตมำกเกินไป (Overproduction) 
2.2.2 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
2.2.3 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรขนส่ง (Transportation) 
2.2.4 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรเคลื่อนไหว (Motion) 
2.2.5 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต (Processing) 
2.2.6 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรรอคอย (Delay) 
2.2.7 ควำมสูญเสียเนื่องจำกกำรผลิตของเสีย (Defect) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นิตยา บ าร ุงราษฎร์ (2552)  ได ้ท าการศ ึกษาเกี ่ยวก ับการการวางผ ังโรงงานโดยใช ้ทฤษฎี SLP หรือ  

Systematic Layout Planning การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ร่วมกับารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบวนการท างาน
และการไหลของวัสดุในกระบวนการผลิต ของกรณีศึกษาโรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของ สวทช. เพื ่อใช้  
ในการต ัดส ินใจเล ือกปร ับผ ังโรงงาน  และกระบวนการท างานที ่เหมาะสม พบว ่า ผ ังโรงงานที ่ใช ้ได ้ม ี  3 แบบ  



และเมื ่อน ามาเปรียบเทียบก าลังการผลิตกับผังโรงงานแบบเดิม พบว่า การปรับผังโรงงานใหม่ ช่วยให้ก าลังการผลิต  
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20.21 และเวลาสูญเปล่าผลิตลดลงร้อยละ 20.21 

นิตยา งามภักตร์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการคัดเลือกผังและการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการออกแบบผังโรงงานแบบเซลลูลาร์ จากงานวิจัยของนิตยา งามภักตร์ พบว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การพัฒนาการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ  
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบผังโรงงานและการงางผังโรงงานเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้กระบวนการท างาน
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น จากการศึกษาวิจ ัยกรณีตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที ่ให้บริการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่า สามารถปรับผังโรงงานได้ทั้งหมด 22 แบบ จึงได้ท าการก าหนดหลักการเลือกผังโรงงาน 
โดยใช้หลัก AHP ซึ ่งใช้เกณฑ์การถ่วงน้ าหนักในการพิจารณา และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลอง  
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
        พรเทพ แก้วเชื ้อ และ วรินทร์ เกียรตินุก ูล (2554)  ได้ศ ึกษาวิจ ัยเรื ่องการวางผังโรงงาน จากกรณีศึกษา 
บริษัท Z จ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ในโรงงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นกระบวนการผลิต ในส่วนของการใช้งาน
พื ้นที ่ในโรงงานผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก็บข้อมูลและพบว่า บริษัทฯมีปัญหาหลักคือเรื ่องของการใช้พื ้นที ่ในโรงงานได้  
ไม ่เต ็มประสิทธิภาพผู ้ว ิจ ัยเลือกใช้ทฤษฎี  Systematic Layout Planning (SLP) เข ้ามาใช้ว ิเคราะห์ทางแก้ปญัหา 
และปรับปรุงผังโรงงานใหม่ ผลจากการปรังผังโรงงานใหม่พบว่า มีเนื้อที่ในการท างานมากขึ้น  จากอาคารท างาน 1 ชั้น 
มีพื ้นที ่ในการท างาน เท่าก ับ 228.47 ตารางเมตร เพิ ่มเป ็น  300.47 ตารางเมตร และพื ้นที ่อาคารท างานชั ้น 2  
พื้นที่ในการท างาน เท่ากับ 0 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 139 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารท างานชั้น 3 ซึ่งมีพื้นที่ในการท างาน
เดิม เท่ากับ 238.29 ตารางเมตร เป็น 296.79 ตารางเมตร ซึ่งจากการปรับผังโรงงานครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พื้นที่ในการท างาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 , 18.38 และ 7.74 ตามล าดับ 
        มานนท์ จันทรภิรมย์ (2554) ได้ท าการศึกษาถึงปัญหาของการบริการของอุตสาหกรรม  EMS เพื่อหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี  
Systematic Layout Planning (SLP)  เข ้ามาใช ้ในการแก ้ป ัญหา ผลจากการว ิจ ัยพบว ่า  การวางผ ัง โรงงานใหม่ 
ช่วยให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายลดลงโดยรวมร้อยละ 70.40 และใช้เวลาในการท างานน้อยลง  
        ณัฐพล ก าจรจิระพันธ์ และ รวินกานต์ ศรีนนท์ (2556)  ได้ศึกษาเรื ่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้า 
และวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท AA Steel (ประเทศไทย) จ ากัด โดยท าการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการจัดเก็บสินค้าและ
ว ัตถ ุด ิบที ่ย ังขาดประส ิทธ ิภาพ ซึ ่งได ้ร ับผลกระทบมาเพิ ่ม เครื ่องจ ักรใหม ่  ในพื ้นที ่การท างานเด ิมของโรงงาน 
ท าให ้พื ้นที ่ในการจ ัด เก ็บว ัตถ ุด ิบและส ินค ้าม ีลดลง  โดยการใช ้ทฤษฎ ีคล ังส ินค ้า และการจ าลองสถานการณ์ 
แบบมอนดิคาร์โล มาใช้ในแก้ปัญหา จากการศึกษาพบว่า หลังจากปรับปรุงการวางผังการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปใหม่ 
สามารถลดระยะทางการเคลื่อนที ่เพื ่อการจัดส่งเฉลี่ยร้อยละ 18.56 การปรับปรุงการวางผัง การจัดเก็บวัตถุดิบใหม่ 
สามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อหยิบวัตถุดิบร้อยละ 62.42 สรุปได้ว่าการวางผังโรงงานใหม่สามารถช่วยแก้ปญัหา 
การจัดเก็บคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ 
3. วิธีการ 
 ในกาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลการท างานที่เป็นปัจจัยส าคัญของปัญหา คือ ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนผังโรงงานและเส้นทางจราจรก่อนการปรับปรุง,ประเภทของรถส่งสินค้า,ประเภทสินค้า และส ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าจากการสอบถาม ซึ่งแสดงข้ันตอนการด าเนินการค้นคว้า ดังนี้  

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางผังโรงงาน (Systematic Layout Planning : SLP) และความสูญเสีย 

7 ประการ (7wastes) เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



3.2 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

• เอกสำรทฤษฎีและเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

• เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล จำกกำรจับเวลำ สอบถำมและสังเกตกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึง
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลโดยใช้โปรแกรมพื้นฐำน Microsoft Publisher 
- กำรวำดผังโรงงำน 
- กำรวำดผังแสดงกระบวนกำรเครลื่อนย้ำยของสินค้ำในไลน์กำรผลิตกระดำษ 
- กำรวำดเส้นทำงกำรจรำจรใหม่   

• ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลโดยใช้โปรแกรมพื้นฐำน Excel 
- กำรจัดเรียงและค ำนวณข้อมูล ระยะทำง ระเวลำ และกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรเก็บ

ข้อมูล 
- กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรท ำงำนและขั้นตอนกำรท ำงำน เพื่อปรับปรุงผังโรงงำนให้มีประสิทธิภำพ

ยิ่งขึ้น 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บกระบวนการรับสินค้าของแผนกกระดาษ มีดังนี ้

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงเวลาเฉลี่ย/คน ที่รถส่งสินค้าอยู่ในระบบ 

4. ผลของการวิจัย  
จากการศึกษาทฤษฎีการวางผังโรงงาน และน ามาประยุกย์ใช้แก้ไขปัญหาในกระบวนการรับสินค้าของบริษัท 

ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จ ากัด พบว่า สามารถแก้ปัญหาและเพิ ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับบริษัทได้ ตาม
วัตถุประสงค์  โดยมีข้อมูลดังนี ้
 จากการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของต าแหน่งเครื่องจักร อปุกรณ์ และพื้นที่ท่ีจ าเป็นในโกดัง 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของต าแหน่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และพื้นที่ท่ีจ าเป็นในโกดัง 



4.1 การปรับปรุงผังโรงงานใหม่ การจัดผังโรงงานงานใหม่ ผู้วิจัยได้คิดที่จะปรับปรุงต าแหน่งการลงสินค้าเพื่อช่วยให้
การเรียกรถลูกค้าเข้ามาลงสินค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

     
ภาพที่ 3 แผนผังบริเวณการท างานเก่า                         ภาพที่ 4 แผนผังบริเวณการท างานใหม่ 

4.2 การปรับปรุงเส้นทางจาราจรภายในโรงงานใหม่ 
4.2.1 มีพื้นที่ว่ำงในกำรจัดสรรเส้นทำงจรำจรมำกขึ้น โดยจำกกำรปรับบริเวณกองวัตถุดิบ (กองกระดำษ) 

ท ำให้สำมำรถก ำหนดจุดลงสินค้ำได้ง่ำยขึ้น  
4.2.2 กำรห้ำมไม่ให้มีกำรจอดรถรอลงสินค้ำภำยในบริเวณโกดัง ท ำให้สำมำรถจัดเส้นทำงจรำจรใหม่  

ได้ง่ำยขึ้น เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรใช้ก ำหนดกำรจรำจรภำยในโกดัง  
4.2.3 กำรก ำหนดจุดจอดรถใหม่บริเวณนอกโกดัง ช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยแก่ลูกค้ำที่ไม่ต้องไปรอลงสินค้ำ 

ในบริเวณที่มีกำรท ำงำน 
4.2.4 จำกกำรที่แผนกแก้วย้ำยวัตถุออกจำกบริเวณประตูโกดัง ท ำให้สำมำรถเปิดเส้นทำงจรำจรให้ 

มีควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น ลดปัญหำกำรเข้ำ-ออกของรถส่งสินค้ำ 

   
              ภาพที่ 5 แผนผังเส้นทางเข้า-ออกใหม่                        ภาพที ่6 แผนผังเส้นทางการจราภายในโกดัง 
                                                                                                  และจุดลงสินค้าใหม ่



            
ภาพที่ 7 ผังสถานท่ีจอดรถใหม่                   ภาพที่ 8 แผนภาพแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพ              
                                                                        แสดงเส้นทางจราจร 

4.3 การปรับปรุงการเรียกคิวรถ  
เพิ ่มอุปกรณ์ช่วยในการเรียกคิวและจัดคิวรถ โดยให้ลูกค้าจอดรอลงสินค้าได้ภายนอกพื้นที ่โกดังเท่านั ้น 

เมื่อรถที่เข้าไปก่อนลงสินค้าเรียบร้อยแล้ว จึงใช้วิทยุสื่อสารแจ้งออฟฟิศส่วนกลาง ให้ประกาศเรียกคิวถัดไปมาลงสินค้า  
ผ่านเสียงตามสาย 

 
 

4.4 การปรับปรุงวิธีการท างาน (การส่งใบQC) 
ปรับปรุงจากการให้พนักงานQC เดินมาส่งใบตรวจสอบคุณภาพที่ออฟฟิศกลาง เป็นใช้เครื่อง tablet ในการลง

ข้อมูลและส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังออฟฟิศส่วนกลาง เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการQC โดยใช้โปรแกรม Excel 
จาก App Store ของระบบ Android ซึ ่งเป ็น Free Application และพนักงานมีความรู ้ในการใช้โปรแกรม  Excel 
และอยู่แล้วในเบื้องต้น 

4.5 การเพ่ิมรายได้ 
4.5.1 วัตถุดิบรีไซเคิลมีหลำยประเภท หำกเรำมีเวลำ/มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพิ ่มมำกขึ ้น 

เรำก็สำมำรถขยำยตลำดรอรับสินค้ำหลำกชนิดมำกขึ้น เช่น กระดำษหนังสือพิมพ์ , เล่ม เป็นต้น 
4.5.2 กระบวนกำรคัดแยก หำกท ำแบบละเอียดมำกขึ้น บริษัทฯสำมำรถท ำก ำไรได้จำกกำรคัดแยก

ประเภทให้มีมูลค่ำมำกขึ้น เช่น คัดขำวด ำ จำกกองเศษที่มีรำคำต่ำงกัน 3-5 บำท/กิโลกรัม 
4.5.3 กำรโยกย้ำยแรงงำนฝีมือไปท ำกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มมูลค่ำให้กับบริษัทฯ เช่น ย้ำยไปช่วยงำนในไลน์

สินค้ำอื่นๆ (เหล็ก แก้ว) หรือเพิ่มกำรท ำสินค้ำอื่นๆได้ (พลำสติก พีวีซี)   
4.6 การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า 

4.6.1 ถ้ำแก้ปัญหำกำรรออยู่ในระบบนำนใน ลูกค้ำจะมีเวลำในกำรท ำเที่ยวมำกขึ้นซึ ่งท ำให้ลูกค้ำ
สำมำรถท ำรำยได้ได้มำกขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจมำกขึ้น 

4.6.2 กำรลงสินค้ำด้วยวิธีวำงสลิงค์ ช่วยให้กำรลงสินค้ำรวดเร็วขึ้น แต่ลูกค้ำจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น 
ในกำรขนสินค้ำมำ ดันงนั้นจึงใช้วิธีกำรร่วมมือกับลูกค้ำในกำรตกลงและให้ควำมรู้เรื ่องวิธีกำรลงสินค้ำ เพื่อเพิ่มควำม
รวดเร็วในกำรลงสินค้ำ โดยให้รำคำเพิ ่ม 1 -2 สตำงค์/กิโลกลัม เพื ่อเป็นกำรจูงใจให้กับลูกค้ำ  ทั ้งนี ้กำรลงสินค้ำ 
แบบวำงสลิงค์ มักใช้กับสินค้ำประเภทกระดำษน้ ำตำลเท่ำนั้น เนื่องจำกกระดำษเศษและกระดำษขำวด ำมีขนำดเล็ก  
และบำง จึงไม่สำมำรถลงโดยกำรวำงสลิงค์ได้ 

4.6.3 กำรจัดท ำที่พัก/ที่รอส ำหรับลูกค้ำ ให้มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น โดยจัดให้มีบริกำรน้ ำเย็น  
และพัดลม ในบริเวณพักผ่อน และจุดบริกำรร้ำนอำหำร 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 



5.1 การปรับประสิทธิภาพการท างาน 
จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหารถส่งสินค้าอยู่ในระบบเป็นเวลานาน พบว่า รถส่งสินค้าใช้เวลาอยู่ในระบบลดลง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่รถอยู่ในระบบ หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

จ านวนรถ (คัน) เวลาทั้งหมดที่รถอยู่ในระบบ เวลาเฉลี่ย/คัน ที่รถอยู่ในระบบ 

285 13,110  นาที 46 นาที 

เฉลี่ยแล้วรถ 1 คัน ใช้เวลาอยู่ในระบบ 46 นาที หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา เร็วขึ้นจากก่อนการด าเนินการ
แก้ปัญหา 71 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง 11 นาท ี

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงระยะเวลาเฉลี่ยในการลงสินค้า หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ประเภทรถที่มาลงสินค้า 
(แบ่งประเภทตามลักษณะการขึ้นสินค้าของลูกค้า) 

เวลาเร็วที่สุดที่
สามารถท าได้ 

เวลาที่ใช้ 
(เฉลี่ย) 

การขึ้นสินค้าแบบธรรมดา 3นาที 6นาที 

การขึ้นสินค้าแบบถุงปุ๋ย 15นาที 30นาที 

การขึ้นสินค้าแบบbig bag 5นาที 15นาที 

การขึ้นสินค้าแบบวางสลิงค์ 1นาที 2นาที 

เฉลี่ยแล้วรถ 1 คัน ใช้เวลาในการลงสินค้า  13.25 นาที หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา เร็วขึ้นจากก่อนการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 7.25 นาท ี

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงเวลาในการท างานโดยเฉี่ยของกิจกรรมอื่นๆในกระบวนการรับสินค้าของแผนกกระดาษ 

กิจกรรม 
เวลาที่ใช้  (เฉลี่ย/คัน/

นาที) 

ช่ังน้ าหนักรถเข้า 3 

ช่ังน้ าหนักรถครั้งที่ 2 5 

ช่ังน้ าหนักรถออก 3 

น ารถขนสินค้าเข้าไปยังพื้นที่โกดัง 1 

พนักงาน QC น าใบตรวจไปส่งที่ออฟฟิศ 0 (ลูกค้าไม่ต้องรอ) 



รอคิวลงสินค้ำ/กำรรอคอย ? 

เฉลี่ยแล้วรถ 1 คัน ใช้เวลาในท ากิจกรรมอื่นๆ  12  นาที หลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา เร็วขึ้นจากก่อนการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 5 นาท ี

ดังนั้น เวลาเฉลี่ยในการรอคอยต่อรถ 1 คันหลังการด าเนินการแก้ไขปัญหา เท่ากับ 20.75 นาที เร็วข้ึนจากก่อนการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 58.75 นาท ี

5.2 การเพ่ิมรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า 
5.2.1 กำรเพิ่มรำยได้  
จำกกำรคัดแยกวัตถุดิบรีไซเคิลที ่รับซื ้อมำ พบว่ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน 40 สตำงค์ / กิโลกรัม  

และมีส่วนต่ำงรำคำขำยที่เพิ่มขึ้น ประมำณ 3-5 บำท / กิโลกรัม ดังนั้นคุ ้มค่ำที่บริษัทจะลงทุนคัดแยกวัตถุดิบรีไซเคิล 
เพื่อเพิ่มรำยได้ 

5.2.2 กำรเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
เมื่อบริษัทสำมำรถแก้ไขปัญหำและลดเวลำของกระบวนกำรรับสินค้ำลงได้ ลูกค้ำสำมำรถวิ่งเที่ยวรถ  

ได้มำก ท ำใก้มีควำมพึงพอใจมำกขึ้น 
5.2.3 กำรจูงใจให้ลูกค้ำให้ให้ควำมร่วมมือในกำรลงสินค้ำ  
กำรจูงใจให้ลูกค้ำให้ให้ควำมร่วมมือในกำรลงสินค้ำ  โดยเพิ่มรำคำให้กับลูกค้ำเล็กน้อย ท ำให้ลูกค้ำ 

พึงพอใจ ทั้งควำมสะดวกรวดเร็วที่ได้รับและรำยได้เล็กน้อยที่เพิ่มขึ้น 
5.2.4 กำรจัดท ำที่พัก/ที่รอส ำหรับลูกค้ำ  
ท ำให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกสบำย ได้พักผ่อน และเกิดควำมพึงพอใจและประทับใจกับโรงงำนของเรำ  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า พบปัญหาในกระบวนการท างานและท าทฤษฎีมาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

และแก ้ป ัญหาที ่พบ  การศ ึกษาและแก ้ไขป ัญหา เป ็น ไปตามว ัตถ ุประส งค ์และประโยชน ์ที ่ค าดว ่าจะได ้ร ับ 
แต่ผู้วิจัยก็ยังพบว่ากระบวนการรับสินค้าของสินค้าประเภทเศษกระดาษ ยังสามารถเช่ือมโยงกับกับกระบวนการท างานอื่นๆ
ในแผนกเด ียวกัน ด ังนั ้น เพื ่อให ้การท างานมีประส ิทธ ิภาพสูงส ุด ควรมีการศึกษาข้อม ูลเพิ ่มเต ิมเพื ่อการพัฒนา  
กระบวนการท างานทั้งระบบ 
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