การศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่ อเนื่องของขั้นตอนการผลิตพร้ อมติดตั้ง
งานเฟอร์ นิเจอร์ บลิ ท์อนิ

โดย
นางวรรณวลี นาคสิ นธุ์

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่ อสร้ าง
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่ อเนื่องของขั้นตอนการผลิตพร้ อมติดตั้ง
งานเฟอร์ นิเจอร์ บลิ ท์อนิ

โดย
นางวรรณวลี นาคสิ นธุ์

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่ อสร้ าง
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE STUDY OF CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT OF BUILT-IN FURNITURE
INSTALLATION PROCESS

By
Wanwalee Naksin

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF SCIENCE
Department of Architectural Technology
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2010

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้ การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “การศึกษา
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของขั้นตอนการผลิตพร้อมติดตั้งงานเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ”
เสนอโดย นางวรรณวลี นาคสิ นธุ์ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
……...........................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน..................... พ.ศ............
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท์
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ
.................................................... ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ )
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชญา มหัทธนทวี)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท์
............/......................../..............

49055306 : สาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง
คําสําคัญ : ขั้นตอนการผลิตพร้อมติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน /การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วรรณวลี นาคสิ นธุ์
: การศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของขั้นตอน
การผลิตพร้อมติดตั้งงานเฟอร์ นิเจอร์บิลท์อิน อาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าอิสระ : อ.ดร.ขวัญชัย
โรจนกนันท์ 239 หน้า.
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์
บิลท์อิน และหาแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง ในการลดความสู ญเสี ยที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและติดตั้งของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน
และปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบข้อมูลขั้นตอนการผลิต ระยะเวลา
การผลิต จํานวนแรงงาน ต้นทุนการผลิต ของการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว โดย จัดทํารู ปแบบ
ชุดตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว พร้อมระบุขนาด วัสดุ และอุปกรณ์ 2) การสัมภาษณ์ 3) การเยีย่ มชม
โรงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลบริ ษทั ทั้ง 4 บริ ษทั คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด ใช้ทฤษฎีการเทียบรอยมาจับคู่เปรี ยบเทียบบริ ษทั ผูผ้ ลิต เปรี ยบเทียบกระบวนการ
ผลิต ระยะเวลาที่ใช้ และต้นทุนการผลิต หาผูผ้ ลิตที่มีความเป็ นเลิศ ใช้แนวความคิดแบบ PDCA
และลีน มาปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ผลการศึกษาสรุ ปว่า
แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน มีความแตกต่างกันในกระบวนการ
ผลิต ทําให้ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกัน ต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน
แหล่งการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ที่พฒั นาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการนํา
เครื่ องจักร มาแทนแรงงานคน มีผลทําให้เพิ่มรายได้ที่มากขึ้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมากว่าการ
ผลิตโดยใช้ฝีมือแรงงาน

ภาควิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา.......................................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ.......................................................
ง

49055306 : MAJOR : CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
KEY WORD : BUILT-IN FURNITURE INSTALLATION / CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT
WANWALEE NAKSIN : THE STUDY OF CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT OF BUILT-IN FURNITURE INSTALLATION PROCESS AN INDEPENDENT
STUDY ADVISOR : KWANCHAI ROACHANAKANAN, Ph.D. 239 pp.
This study focuses on improvement of the built-in furniture installation process.
The propose of study is to reduce the waste from production and installation of built-in furniture,
which is part of continuous quality management.
This study was conducted by contributing questionnaires to collect data about the
wardrobe and dressing table set which was design to measure the productivity of built in furniture
manufacturers. This questionnaires were contributed to four famous manufacturers, which are
Bunkee Shanghai Furniture and Construction Co.,Ltd., Silom Furniture Co.,Ltd., Kanok Furniture
& Decoration Co.,Ltd. and Greenact Co.,Ltd.
The data were analyzed by benchmarking theory, the PDCA concept and Lean
concept Benchmarking theory was uses to compare the productivity of those four manufacturers .
Lean concept was uses to improve the productivity of production and installation process. The
PDCA concept was apply to identify the process improving the manufacturer productivity .
The study of conclusion that the different production processes and installation
processes cause different production time and cost.
The built-in furniture manufacturers who have continuously developed and improved
quality can to increase more revenue and become leader in the business.

Department of Architectural Technology. Graduate School, Silpakorn University. Academic Year 2010
Student’s signature…………………………………………
An Independent Study Advisor’s signature………………………………………
จ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระ เล่มนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยการความกรุ ณาให้ขอ้ มูล สัมภาษณ์ และเยีย่ มชม
โรงงาน ของบริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์ นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด โดยคุณชูศกั ดิ์ พิพฒั น์วฒ
ุ ิธร (ประธาน
กรรมการ) บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด โดยคุณสรศักดิ์ อาลี (ผูจ้ ดั การอวุโสฝ่ ายเฟอร์นิเจอร์ )
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด โดยคุณศิรพัฒน์ เลิศกังวาลไกล (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)
และบริ ษทั กรี นแอคส์จาํ กัด คุณชนุดร มัน่ ใจเกษตร (รองผูจ้ ดั การ) ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่างยิง่
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรี ชญา มหัทธนทวี ที่ได้ให้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่ อง การค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ จนการค้นคว้าอิสระ ฉบับนี้สาํ เร็ จลงได้ ขอขอบคุณพระคุณคณาจารย์ในภาควิชา
เทคนิคสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ตลอดจนวิทยากร ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาท
ความรู ้ แบ่งปั นประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ในวิชาการบริ หารจัดการโครงการ
ก่อสร้าง ขอบคุณพี่ๆ ฝ่ ายธุ รการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ช่วยให้คาํ แนะนํา ประสานงาน
อํานวยความสะดวก และพีๆ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กาํ ลังใจจน
การค้นคว้าอิสระสําเร็ จลงได้ดว้ ยดี
สุ ดท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั ใคร่ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อจิต เปรมธาดา และคุณแม่พิมพรรณ
เปรมธาดา ที่เป็ นแรงบัลดาลใจในเลือกหัวข้อค้นคว้าวิจยั และส่ งเสริ มการศึกษาโดยตลอดมา

ฉ

สารบัญ

หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ...................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ................................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ ....................................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง .............................................................................................................................. ฌ
สารบัญภาพ ................................................................................................................................. ฎ
สารบัญแผนภูมิ ............................................................................................................................ ด
สารบัญแผนผัง............................................................................................................................. ต
บทที่
1 บทนํา.................................................................................................................................... 1
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ..................................................................... 1
วัตถุประสงค์การศึกษา ............................................................................................... 4
วิธีและขั้นตอนการศึกษา ............................................................................................ 4
สมมุติฐานของการศึกษา............................................................................................. 5
ขอบเขตการศึกษา ....................................................................................................... 5
คําจํากัดความ .............................................................................................................. 6
2 ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขั้นตอนการผลิต ...................................... 9
การเทียบรอย (Benchmarking) ................................................................................... 9
ลีน (Lean) ................................................................................................................... 34
วงจร PDCD................................................................................................................ 39
3 วิธีดาํ เนินการวิจยั
57
ศึกษาการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตจํานวน 4 บริ ษทั ........ 58
วิธีการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิต และติดตั้ง ............................................. 59
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั ญหากระบวนการผลิต ............................................................ 59
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า ......................................................................................... 60
4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ .............................................................................................. 61
การเทียบรอยระหว่างบริ ษทั คู่เปรี ยบเทียบจํานวน 4 บริ ษทั ........................................ 62
การวิเคราะห์ระยะเวลาการผลิต และการติดตั้ง ........................................................... 64
ช

บทที่

หน้า

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระยะเวลาการผลิต การติดตั้ง ทรัพยากร และต้นทุน
การผลิต ...............................................................................................................
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต .......................................................................................
การทดสอบสมมุติฐาน ................................................................................................
5 สรุ ปและข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................
อภิปรายผล .................................................................................................................
การวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิตและติดตั้ง โดยการจัดกลุ่มคู่เปรี ยบเทียบ ...
สรุ ปผลการศึกษา ........................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................

131
133
140
142
143
144
157
159

บรรณานุกรม ............................................................................................................................... 164
ภาคผนวก ....................................................................................................................................
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ...................................................................................................
ภาคผนวก ข บันทึกการสัมภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงาน ........................................................
บริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด
......................................................
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ..........................................................................
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ..........................................
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ...................................................................................

165
166
178
179
188
195
207

ประวัติผวู ้ จิ ยั ................................................................................................................................ 239

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15

หน้า
ตัวอย่างตารางการเลือกคู่เทียบ ...........................................................................
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์คู่เทียบอย่างละเอียด .................................................
ขั้นตอนและกิจกรรมในการเก็บข้อมูล ...............................................................
การวิเคราะห์ช่วงห่าง การเทียบรอยกลุ่ม ............................................................
การระบุปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข ....................................................................
ประโยชน์จากการเทียบรอย เหตุผลและเวลาการเกิดผล ....................................
ขั้นตอน PDCA เชิงปฏิบตั ิ ..................................................................................
สัญลักษณ์ของผังการดําเนินงาน (Flow chart) ....................................................
แสดงข้อมูลลักษณะธุ รกิจ สถานที่ต้งั การดําเนินธุ รกิจ จํานวนพนักงาน
มูลค่า งานโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ขอบเขตการทํางาน และ
ระบบคุณภาพในบริ ษทั โดยการเปรี ยบเทียบคู่ ...........................................
แสดงระยะเวลาในการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี ยอ้ ม การทําสี พน่ และ
ระยะเวลาการติดตั้ง ของบริ ษทั รับเหมาเฟอร์ นิเจอร์ 4 บริ ษทั ....................
แสดงผลการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ โดยจากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วงห่าง
ระยะเวลาการผลิต การเทียบรอยกลุ่ม ........................................................
แสดงการวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 บริ ษทั ระหว่าง บริ ษทั
กนก เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด ...........................................................................................................
วิเคราะห์ช่วงห่างระยะเวลาการผลิตระหว่าง บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ................................
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครงของ
บ ริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ........................................................................................
แสดงกิจกรรมของขั้นตอนการทําแผงประกอบ ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด .............
ฌ

21
22
25
28
32
33
43
49

62
64
65

66
68

80
81

ตารางที่
16

17
18
19
20
21

22
23

24
25

26

หน้า
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม ของบริ ษทั บุ่นกี่
เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด ..........................................................................................................
เปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี ยอ้ มในโรงงาน เสร็ จ 80% ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยง
ไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ........
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด .............
เปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี พน่ ในโรงงาน เสร็ จ 80% ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยง
ไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้างละบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด .....................
แสดงการวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่าง บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด และบริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ........................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาของขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครงของ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัดและบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัด ..........................................................................................................
แสดงกิจกรรมของขั้นตอนการทําแผงประกอบ ของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์จาํ กัด ..................................
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม ของบริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ทําสี 70-80 % ในโรงงานและ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดทําสี 100 %ในโรงงาน .............................................
แสดงการเปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี ยอ้ มในโรงงาน เสร็ จ 80% ของบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ......
แสดงการเปรี ยบเทียบ แสดงกิจกรรมขั้นตอนการพ่นรองพื้นซิ ลเลอร์ ของ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัดและบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัด ..........................................................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบแสดงกิจกรรมขั้นตอนการพ่นแลคเกอร์ ของบริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด .............
ญ

86
87
89
90
94

106
107

113
114

115
116

ตารางที่
26
27

28
29

30

31

32
33

34

35

หน้า
แสดงการเปรี ยบเทียบแสดงกิจกรรมขั้นตอนการพ่นแลคเกอร์ ของบริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด .............
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ ของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ทําสี 80% ในโรงงาน และบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัดทําสี ...................................................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ เสร็ จ 80%ในโรงงาน ของบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ......
แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรม ของขั้นตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
ระหว่างบริ ษทั กนก เฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด ........................................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 3 รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
ระหว่างบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัด ................................................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 6 พ่นสี จริ งรอบที่ 1 ระหว่าง
บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัด ...........................................................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบ กิจกรรมของขั้นตอนที่ 5 รองพื้นพ่นขาว ของบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ......
แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 7 พ่นสี จริ งรอบที่ 2 ระหว่าง
บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัดโดยทําสี ในโรงงานเสร็ จ 80% ...........................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้ง , ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิตและต้นทุนในการผลิตของขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าของบริ ษทั
ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั ...........................................................................................
เปรี ยบเทียบจํานวนแรงงานและต้นทุนแรงงานในการผลิตของขบวนการผลิต
ชุดตูเ้ สื้ อผ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 กลุ่ม (ข้อมูลจากแบบสอบถาม) .................
ฎ

116

120
121

121

122

122
123

124

131
133

ตารางที่
36
37
38

39

40
41
42
43

หน้า
รายงานงบการเงิน (บางส่ วน) ของแหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์
บิลท์อินเรื่ องการเพิ่มขึ้นของรายได้ ............................................................
รายงานงบการเงิน (บางส่ วน) ของแหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์
Built-in เรื่ อง การเพิ่มขึ้นของเครื่ องจักร มีผลอย่างไรกับรายได้ ................
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้างจํากัดและบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
หลังจาก บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัดปรับปรุ งการผลิต ...........................
แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด หลังจาก บริ ษทั
กรี นแอคส์ปรับปรุ งการผลิต .......................................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุนของการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าจากแบบสอบถามทั้ง 4
บริ ษทั .........................................................................................................
สรุ ปผลก่อนและหลังการปรับปรุ งการผลิตของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ...
สรุ ปผลก่อนและหลังการปรับปรุ งการผลิตของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ............
อัตราระยะเวลาการผลิตและติดตั้ง และต้นทุนการผลิต ของตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะ
เครื่ องแป้ ง ขนาดกว้าง 2.20m.สู ง 2.60 m. ลึก 0.60 m. ..............................

ฏ

135
138

147

153
154
158
158
160

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หน้า
ขั้นตอนหลักของการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน .................................................................
ขั้นตอนการเทียบรอย 10 ขั้นของแคมพ์ ...........................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างผังกระบวนการและองค์ประกอบอื่น ............................................
โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล ...............................................................................
วิเคราะห์สาเหตุผงั ก้างปลาแสดงปั ญหาและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความไม่สมดุล
ขึ้นในสายการประกอบโครงเตียงเฟาวเลอร์ ............................................................
ผังการไหลของกลุ่มงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ..............................................................
การวิเคราะห์ช่วงห่างจากผังแมงมุม .................................................................................
วงจร PDCA ในยุคแรก ....................................................................................................
วงจร PDCA แบบญี่ปุ่น ....................................................................................................
วงจร PDCA กับการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ......................................................................
วงจร PDCA กับการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน ..............................................................
แบบฟอร์ มผังก้างปลา ......................................................................................................
แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด ...................................................................................................
แสดงการดําเนินงานแผนกงานไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง)
ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ...........................................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ ม ทําสี 80%ในโรงงาน ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ................................................................................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 80%ในโรงงาน ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด .................................................................................
แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด ..........................................................................................................
แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ..............

ฐ

3
15
17
17
18
19
27
40
41
42
44
52
70
71
72
73
74
75

ภาพที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

หน้า
แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง)
ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ............................................................................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ 90% ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ........................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ 90% ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ........................
แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ..............
แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ (งานไม้เพาะโครง)
หลังปรับปรุ งของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ......................................................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี ทึบแสง 80% หลังการปรับปรุ งของบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ....................................................................................................
แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด .........................................................................................
แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง)
ชอง บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ............................................
แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ มทําสี 80%ในโรงงานของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด .........................................................................................
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เฟอร์ นิเจอร์ คือ เครื่ องเรื อนที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ข้ ึน เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย
สําหรับ กิจกรรมต่างๆในบ้าน ที่ทาํ งาน หรื อที่สาธารณะ อาทิเช่น การนัง่ การนอน การรับประทาน
อาหาร การทํางาน จึงจัดได้วา่ เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นส่ วนเชื่อมสําคัญ ระหว่างบ้าน และผูอ้ ยูอ่ าศัย หรื อ
ระหว่างงานสถาปั ตยกรรมกับมนุษย์ โดยทัว่ ไปแบ่งเฟอร์ นิเจอร์ ตามลักษณะการติดตั้งแล้วเรา
สามารถ แบ่งเฟอร์ นิเจอร์ ออกได้เป็ น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. เฟอร์ นิเจอร์ ติดตั้งกับที่ ( Built-in Furniture หรื อ Fixed Furniture) ซึ่ งในประเทศ
ไทยนิยมเรี ยกทับศัพท์วา่ เฟอร์ นิเจอร์บิลท์อิน
2. เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Movable Furniture หรื อ Loose Furniture)
3. เฟอร์ นิเจอร์ ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture)
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน (Built-in Furniture) คือ เฟอร์นิเจอร์ประเภทหนึ่งที่มีการออกแบบ
และ ติดตั้งสําหรับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เป็ นการเฉพาะให้มีขนาดเหมาะสมลงตัวกับพื้นที่ที่จะติดตั้ง
ยากที่จะเคลื่อนย้าย และติดตั้งใหม่ อาจจะเป็ นการทําขึ้นที่หน้างานหรื อทําขึ้นจากโรงงานแล้วนํามา
ประกอบที่หน้างานก็ได้ อาทิเช่น ตูเ้ สื้ อผ้า ตูโ้ ชว์ ตูล้ อย และตูท้ ี่ใช้อยูใ่ นห้องครัว หรื ออาจรวมถึง
เคาท์เตอร์ ต่างๆด้วย เฟอร์ นิเจอร์ แบบนี้การติดตั้งจะต้องเป็ นลักษณะที่ติดแล้วติดเลย เพราะขนาดจะ
พอดีกบั พื้นที่ หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่อนย้าย จะต้องรื้ อเพียงอย่างเดียว ข้อดีของ
เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้คือ สามารถออกแบ บให้พอดีกบั พื้นที่ สามารถกลบเกลื่อนสิ่ งที่ไม่ดีของ
อาคารได้ เช่น เสา แนวผนังที่ไม่เรี ยบร้อย ทั้งยังสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
ไม่มีช่องว่างระหว่างเฟอร์ นิเจอร์ กบั ตัวอาคาร ทําให้ฝนไม่
ุ่ สามารถเข้าไปอยูต่ รงช่องนั้นได้
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Movable Furniture) คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตสําเร็ จที่โรงงาน
เฟอร์ นิเจอร์ แล้วนํามาวางในหน่วยงาน ลูกค้าสามารถเลือกรู ปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ได้จาก
ตัวอย่างที่มีอยูจ่ ริ ง
เฟอร์ นิเจอร์ ที่สามารถถอดประกอบได้ ( Knock down Furniture ) คือ เฟอร์นิเจอร์ ที่
สามารถถอดประกอบ มีลกั ษณะเป็ นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ ในขณะที่มีการผลิตที่เกือบจะ
สําเร็ จรู ปจากโรงงาน เพียงแต่นาํ มาติดตั้งด้วยช่างผูช้ าํ นาญงานเพียงไม่กี่คน และใช้เวลาไม่นานนัก
ทําให้ลดปั ญหาเรื่ องฝุ่ นไม้ และกลิ่นสี ในหน่วยงานได้เป็ น อย่างมาก อย่างไรก็ดี เฟอร์ นิเจอร์ ชนิดนี้
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มักต้องการการออกแบบ และการตั้งเครื่ องเพื่อเตรี ยมการผลิต ที่ยงุ่ ยาก และซับซ้อน ดังนั้น ผูผ้ ลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ชนิดนี้ จึงต้องทําการผลิตเป็ นจํานวนมาก (Mass Production) เพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบ และการเตรี ยม การผลิตให้ลดลงมามากที่สุด ผูผ้ ลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบที่สามารถถอด
ประกอบได้ (Knock down Furniture) ในประเทศไทย นิยมผลิตโดยใช้วสั ดุสังเคราะห์ ประเภท
Particle Board หรื อ Chip Board ที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่าย ในการผลิต จึงส่ งผลให้
เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้ มีอายุการใช้งานตํ่ากว่า เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้จริ ง หรื อไม้อดั นอกจากนี้
รู ปแบบการผลิต ของเฟอร์ นิเจอร์ ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture) ยังมีขอ้ จํากัด
อยูม่ าก เนื่องจากขั้นตอนการผลิต ค่อนข้างยุง่ ยาก และเครื่ องจักร ในการผลิตก็มีราคาสู งมาก ดังนั้น
หน้าตาของเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทนี้โดยส่ วนใหญ่จึงเหมือนๆ กัน ทําให้เกิดสงครามราคา มีการตัด
ราคากันอย่างมากมาย และ สุ ดท้าย ผูผ้ ลิตก็ตอ้ งไปทําการลดคุณภาพของสิ นค้าลงไปอีก ทําให้
เฟอร์ นิเจอร์ ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture) กลายเป็ นเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกไป
ในที่สุด
เนื่องจากการแบ่งชนิดของเฟอร์ นิเจอร์ ตามลักษณะการติดตั้งเป็ น
3 ชนิดดังกล่าว จะ
เห็นได้วา่ วิธีการผลิตจะแตกต่างกัน การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินอาจจะมีความซับซ้อนในการผลิต
เนื่องจากต้องผลิตให้มีขนาดเหมาะสมลงตัวกับพื้นที่ที่จะติดตั้ง เป็ นการผลิตที่ตอ้ งอาศัยทักษะความ
ชํานาญของช่าง จึงทําให้ผผู ้ ลิตส่ วนใหญ่ยงั คงเน้นแรงงานฝี มือในการผลิต แต่บางกลุ่มนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เน้นใช้เครื่ องจักรผลิตมากขึ้น ก่อให้เกิด กระบวนการการผลิตงาน
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ที่แตกต่างกัน ให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ มัก
เกิดปั ญหาและอุปสรรคระหว่างการทํางาน ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหาย ความสู ญเสี ยทั้งเวลาและ
ความสู ญเปล่าของทรัพยากร อีกทั้งทําให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพงานไม่เป็ นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า การแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อความสําเร็ จของผูผ้ ลิต การพัฒนางานควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความต้องการของ
ลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีที่สิ้นสุ ด อันจะนําไปสู่ กระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น โดยพยายามให้เกิดความสู ญเสี ยน้อยที่สุด สามารถค้นพบปั ญหาที่แท้จริ งระหว่างการ
ดําเนินการผลิตและติดตั้ง มีแนวทางแก้ไขปัญหาชัดเจยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนหลัก การผลิตประกอบด้วย การวางแผนงานในการผลิต การผลิต การติดตั้ง
การตรวจสอบปั ญหาในแต่ละขั้นตอน และการแก้ไขปัญหา
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วางแผน
การผลิต

การผลิต

การติดตั้ง

ตรวจสอบ

ดําเนิน
การแก้ไข

ภาพที่ 1 ขั้นตอนหลักของการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน
จากขั้นตอนการผลิตพบว่า ขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเป็ นขั้นตอนหลักที่สาํ คัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผลผลิต ดังนั้นหากศึกษาขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด จะสามารถเข้าใจปั ญหาที่เกิด
ระหว่างกระบวนการผลิต และจะได้นาํ มาเป็ นแนวทางการปรับปรุ งวิธีการผลิต นอกจากนี้ ระหว่าง
การผลิต และติดตั้ง มีการตรวจสอบตามขั้นตอน เมื่อตรวจพบปัญหาแล้วได้ดาํ เนินการแก้ไข
เหล่านั้น แต่ไม่ได้นาํ ปั ญหาดังกล่าวมารวบรวมสร้างคู่มือ หรื อกําหนดมาตราฐานการผลิต เพื่อเป็ น
แนวทางวางแผนการผลิตครั้งต่อไป จึงทําให้มกั เกิดปั ญหาเดิม เป็ นสาเหตุทาํ ให้สูญเสี ยทั้งเวลา
และทรัพยากร นอกจากนั้นยังส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่กาํ ไรลดลงส่ งผลต่อ
คุณภาพของสิ นค้าที่ลดลง ดังนั้นในการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงมีความสําคัญอย่างมาก ที่
จะทําให้ขบวนการการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตมีคุณภาพ สามารถควบคุมการผลิตให้อยูใ่ น
งบประมาณที่วางแผนไว้ และลดการสู ญเสี ย
การปรับปรุ งคุณภาพการผลิตโดยลดความสู ญเสี ย เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบโดย
การขจัดความสู ญเสี ย สอดคล้องกับหลักการของ “การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time: JIT*)”
เป็ นระบบการผลิตที่นาํ มาใช้ เพื่อสนองปรัชญาในการผลิตที่มุ่งเน้นขจัดหรื อลดความสู ญเสี ยหรื อ
กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าต่างๆ ออกจากระบวนการ ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดยบริ ษทั โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อให้การบริ หารจัดการวัตถุดิบและชิ้นส่ วนเข้าสู่ กระบวนการผลิตในปริ มาณ และเวลาที่ตอ้ งการ
เพื่อให้ผลิตเป็ นสิ นค้าได้พอดีกบั ความต้องการทั้งปริ มาณ และเวลา ทั้งนี้ เพื่อลดความสู ญเสี ยและ
ต้นทุนที่มาจากการเก็บวัสดุคงคลัง และลดงานระหว่างกระบวนการผลิตอันเป็ นข้อเสี ยของการผลิต
แบบคราวละมากๆ
* การผลิตแบบทันเวลาพอดี(Just-In-Time: JIT) คือระบบการผลิตที่นาํ มาใช้ เพื่อสนองปรัชญาใน
การผลิตที่ม่งุ เน้นขจัดหรื อลดความสูญเสี ยหรื อกิจกรรมที่ไม่เกิด

4
หลักการการทําให้เกิดความสู ญเสี ยน้อยที่สุดอี กหลักการหนึ่งคือ ระบบการผลิตแบบ
“ลีน (Lean)*” Lean คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร และมาตรการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทําให้สามารถส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในครั้งแรกที่
ดําเนินการ โดยพยายามให้เกิดความสู ญเสี ยน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรื อมีส่วนเกินที่ไม่จาํ เป็ น
น้อยที่สุด โดยความสู ญเสี ยดังกล่าวนั้นไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ข้ นั สุ ดท้าย ( Final Products) เพียง
อย่างเดียว แต่จะประเมินจากกิจกรรมหรื อกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม (Non-value added) ในการผลิต
หลักการของลีน(Lean) จะเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การที่ลูกค้าต้องการ
โดยการทําความเข้าใจในกระบวนการผลิต และบ่งชี้ความสู ญเสี ยภายในกระบวนการเหล่านั้น และ
กําจัดความสู ญเสี ยเหล่านั้นทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุ งการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การสร้างมาตรฐานการทํางาน ซึ่ งก็จะทําให้การทํางานมีการ
พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุ ดด้วยแนวทางนี้ พนักงานจะได้รับการอบรมให้รู้จกั การวางแผนการปฏิบตั ิ การ
ตรวจสอบและการดําเนินการให้เหมาะสมได้ดว้ ยตัวเอง
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่เหมาะสม
2.2 หาแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา ขั้นตอน การผลิต และติดตั้ง ในการลดความ
สู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และติดตั้ง ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน และปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
3. วิธีและขั้นตอนการศึกษา
ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการผลิตและติดตั้งจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยงของประเทศไทย
และนําข้อมูลที่ได้นาํ มาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้นั ตอนการทํางานของแต่ละบริ ษทั เพื่อจับคู่
เปรี ยบเทียบการทํางาน และหาบริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศในการผลิตและติดตั้ง โดยนําแนวทางการ
ทํางานของบริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศมาปรับปรุ งบริ ษทั ที่ดอ้ ยกว่า ในเรื่ องการจัดการควบคุมเวลา
* การผลิตแบบไหล (ลีน ; Lean) คือการทํางานให้สายการผลิตทั้งหมดไหลไปเรื่ อยๆ ตั้งแต่การ
เตรี ยมวัตถุดิบไปจนกระทัง่ เสร็ จสมบรู ณ์ โดยไม่คาํ นึงว่ามีการกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่ สิ่ งสําคัญ คือทั้งระบบ
ต้องไม่มีการติดขัดเกิดขึ้นในขณะที่ระบบกําลังไหล หากมีเหตุการณ์ที่รบกวนการไหลของการผลิต จะต้องกําจัด
สิ่ งเหล่านั้นออกที่ละเรื่ อง
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วัตถุดิบ เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนกําลังคนในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม
ซึ่ งสามารถนําไปพัฒนา และปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เกิด
การลดเวลาสู ญเสี ย
4. สมมุติฐานของการศึกษา
4.1 แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน มีความแตกต่างกันในกระบวน
การผลิต ทําให้ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกัน ต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน
4.2 แหล่งการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน ที่ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง มีผลทําให้รายได้เพิ่ม
มากขึ้น
5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 คัดเลือกผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินเพื่อศึกษาข้อมูลการผลิต โดยมีเกณฑ์ในการคัด
เลือก ดังนี้
5.1.1 เป็ นผูผ้ ลิต เฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถผลิต เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน ที่ทาํ จากไม้อดั
หรื อไม้วเี นีย (Plywood furniture or Veneer wood furniture) ได้
5.1.2 เป็ นผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยง มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
5.1.3 เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
5.1.4 สามารถให้ขอ้ มูลการผลิตได้
5.1.5 เป็ นผูผ้ ลิตที่มีโรงงานตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
5.2 ศึกษากระบวนการทํางานของขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน พร้อมการ
ติดตั้ง จากผูผ้ ลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่ได้จากการคัดเลือก เก็บข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามในปี 2552
และการคัดงบการเงินของผูผ้ ลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั ได้แก่
5.2.1 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
5.2.2 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
5.2.3 บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
5.2.4 บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
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6. คําจํากัดความ
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์ อนิ (Built in)
คือเฟอร์ นิเจอร์ ประเภทหนึ่งที่มีการออกแบบให้มีขนาดเหมาะ สมลงตัวกับพื้นที่ที่จะ
ติดตั้ง อาจจะเป็ นการทําขึ้นที่หน้างานหรื อทําขึ้นจากโรงงานแล้วนํามาประกอบที่หน้างานก็ได้ อาทิ
เช่น ตูเ้ สื้ อผ้า ตูโ้ ชว์ ตูล้ อย เฟอร์ นิเจอร์แบบนี้การติดตั้งจะต้องเป็ นลักษณะที่ติดแล้วติดเลย เพราะ
ขนาดจะพอดีกบั พื้นที่ หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่อนย้าย จะต้องรื้ อเพียงอย่างเดียว
เฟอร์ นิเจอร์ ทที่ าํ จากไม้ อดั หรือวีเนีย(Plywood furniture or Veneer wood furniture)
คือเฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผา่ นการแปรรู ปเป็ นไม้อดั หรื อไม้วเี นีย แล้วนํา มา
ติดตั้งบนแผ่นไม้หรื อโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนํามาประกอบ หรื อติดตั้งจนเป็ นเฟอร์นิเจอร์
ไม้ เพาะโครง
คือการทําชิ้นส่ วนของเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาํ จากโครงไม้ ประกบด้วยไม้อดั วีเนียทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
แผงประกบ
คือชิ้นส่ วนของเฟอร์ นิเจอร์ ที่ได้จากไม้เพาะโครง นํามาประกอบกัน
อัดชิดตรง
คือการตัดชิ้นส่ วนของไม้อดั ไม้โครง ให้เข้ามุมฉาก
ตัดสไลด์
คือการตัดไม้อดั ไม้โครง ตามขนาด ด้วยเครื่ องตัดสไลด์ เครื่ องจะช่วยให้ตดั ไม้ในแนว
ตรง และสามารถปรับองศาได้ แต่ไม่สามารถตัดโค้งหรื อวงกลมได้ ทุ่นแรงในการตัด ใช้สาํ หรับ
ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ขนาดหนา
อัดร้ อน
คือขั้นตอนในการทําแผงไม้เพาะโครง โดยนําไม้อดั วีเนียมาอัดติดกับโครงด้วยการ
ทากาว และใช้เครื่ องอัดร้อน (Hot Presses Machine) อัดให้ไม้อดั และไม้โครงติดแน่นและเรี ยบ โดย
ใช้ความร้อนในการอัด ใช้เวลาในการอัดน้อยกว่าการอัดเย็น แต่สิ้นเปลืองไฟฟ้ ามากกว่า

7
อัดเย็น
คือขั้นตอนในการทําแผงไม้เพาะโครง โดยนําไม้อดั วีเนียมาอัดติดกับโครงด้วยการ
ทากาว และใช้ เครื่ องอัดเย็น ( Cold Presses Machine) อัดให้ไม้อดั และไม้โครงติดแน่นและเรี ยบ
ด้วยแรงบีบอัดของเครื่ องจักร
โป๊ วดินสอพอง
คือดินสอพองที่ใช้กบั งานโป๊ วอุดโดยเฉพาะมีลกั ษณะเป็ นก้อนซื้อขายกันเป็ นกิโล กรัม
นํามาบดให้ละเอียดผสมกับวานิชดํา ใช้ในการโป๊ วอุดแต่งผิวของงานที่มี ตําหนิให้เรี ยบร้อยหรื อจะ
ใช้ฝนผงจากการขั
ุ่
ดไม้ดว้ ยกระดาษทราย แล้วเก็บฝุ่ นผงมารวมกันไว้ นํามาผสมกับกาวลาเท็กซ์แล้ว
นํามาโป้ วอุดบริ เวณของชิ้นงานที่มีตาํ หนิก็ได้
โป๊ วแดง
คือตัวโป๊ วตัวหนึ่ง ที่นิยมมากเช่นกัน สําหรับพวกสี พน่ ที่ปิดลายไม้ มีเนื้อเหลว แห้งตัว
ช้า นิยมมาพี้ลงในร่ องเสี้ ยน ด้วยคุณสมบัติที่เหลวตัวนัน่ เอง
การลงแป้งงานไม้
คือการอุดเสี้ ยนไม้วธิ ี หนึ่ง ใช้สาํ หรับไม้ที่มีรูรอยเสี้ ยนไม้มาก โดย ทําก่อนทาเชลแลค
(shellac) หรื อแลคเกอร์ (Lacquer) หากทาเชลแลค (shellac) หรื อแลคเกอร์ (Lacquer) ไปเลย
ผิวชิ้นงานอาจจะไม่มีความสวยงาม และไม่เรี ยบเนียน และต้องทาหลายรอบกว่าชิ้นงานจะออกมา
สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นไม้อดั มีรอยเสี้ ยนไม้มาก ดังนั้นเราจําเป็ นที่จะทําการอุดรอยเสี้ ยนไม้เหล่านี้
โดยใช้ ผงแป้ งดินสอพองผสมนํ้า พอเหลว ไม่เหลวมาก ผสมสี ฝนให้
ุ่ เป็ นสี เดียวกับผิวไม้โดยรวม ดู
แล้วให้เข้มกว่าเล็กน้อย จะดีกว่า แต่สาํ คัญอย่าให้อ่อนกว่าสี ผวิ ไม้ เพราะจะทําให้เห็นเป็ นรอยแป้ ง
ชัดเจนหรื อในกรณี ที่เราจะย้อมสี ดว้ ย แป้ งที่ลงก็ให้ผสมฝุ่ นสี ให้ใกล้เคียงกับสี ที่จะย้อมที่สุด การ
ลงแป้ งนี้ บางครั้งอาจเรี ยกต่าง ๆ กันออกไป เช่น Filling the pore, ตีแป้ ง เป็ นต้น บางคนใช้ฝนจี
ุ่ น
ซึ่ งจะขาวกว่าแป้ งดินสอพอง ใช้ เน้นร่ องเสี้ ยนโดยเฉพาะ ทําให้เกิดการทําสี แบบแปลก ๆ ในทาง
อุตสาหกรรม ใหญ่ ๆ จะไม่ใช้ดินสอพอง แต่จะใช้ พวก wood filler สําเร็ จรู ปแทน มีสีต่าง ๆ กัน
ตามผูผ้ ลิดกําหนด และติดแน่นดีกว่า

8
เชลแลค (Shellac)
คือครั่ง มีเป็ นเชลแลคผง และเชลแลคเกล็ด นิยมมาแช่ในแอลกอฮอล์ ทารองพื้นเพื่อ
ช่วยในการกันการซึ มผ่านของยางไม้ หรื อเป็ นฟิ ล์มกันระหว่าง สี ยอ้ มที่ใช้ตวั ทําละลายนํ้ามันสน/
นํ้ามันซักแห้ง กับแลคเกอร์ ที่ทาทับโดยผสมกับทินเนอร์
แลคเกอร์ ซีลเลอร์ ( Lacquer Sanding Sealer)
คือสารเคลือบผิวเป็ นตัวรองพื้นที่นิยมมากในการทําสี ธรรมชาติ ให้คุณสมบัติเต็มเสี้ ยน
เร็ วกว่า การยึดตัวเร็ วกว่า ใช้กบั ตัวทําละลายทินเนอร์ มีคุณสมบัติเด่นคือ แห้งเร็ ว มีเนื้อมาก
มี
ส่ วนผสมของไนโตรเซลลูโลสและมีวตั ถุดิบชนิดพิเศษเป็ นส่ วนประกอบ จึงทําให้ขดั ง่าย แห้งเร็ ว
และฟิ ล์มใส และช่วยในการยึดผิวระหว่างไม้และแลคเกอร์ชนิดเงาหรื อชนิดด้าน เหมาะสําหรับงาน
ตกแต่งที่ตอ้ งการโชว์เนื้อไม้
แลคเกอร์ (Lacquer)
คือสารสังเคราะห์ที่ใช้เคลือบผิวไม้ที่แก้ปัญหาของเชลแลค (Shellac) มันทนนํ้า ความ
ร้อน ความชื้น เคมี กรด ด่าง มากกว่าเชลแลค (Shellac) และมี สองชนิด ได้แก่
1. ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์ (Nitrocellulose Lacquer)
ทําจากไนโตรเซลลูโลส และ เรซิ่ นสังเคราะห์ มีคุณสมบัติแห้งเร็ ว วิธีการใช้งาน
ง่ายทนต่อสภาพภูมิอากาศทนต่อสารเคมีบางชนิด มีความแข็งแรงทนต่อการขีดข่วนได้พอสมควร
ซึ่งปัจจุบนั ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ จะให้ฟิล์มที่แข็ง ทนทานต่อการ
กัดกร่ อน ทนนํ้า ด่างอ่อน และกรดอ่อน ซึ่ งความแข็งและความทนทานต่อการกัดกร่ อนของไนโตร
เซลลูโลสนี้ มาจากหมู่ไนโตร ซึ่ งมีไดโพลโมเมต์สูง( Dipole moment) นอกจากนี้ยงั เป็ นผลมาจาก
หมู่ไฮดรอกซิ ล ซึ่งสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโซ่ได้ ไนโตรเซลลูโลสแลคเกอร์ ไม่เหมาะ
สําหรับใช้ภายนอก เพราะสี จะเหลืองง่าย และมักติดไฟได้ง่าย
2. อคิลิคแลคเกอร์ (ACRYLIC LACQUER)
ทําจากอคิลิคเรซิ่นมีคุณสมบัติแห้งเร็ ว ใช้ง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาศกันขูดขีดได้
ดีกว่าไนโตรเซสลูโลส แลคเกอร์ นอกจากนี้ยงั ทนต่อแสงแดดได้ดี ทําให้สีหรื อผิวของฟิ ลม์
ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเหลืองขึ้น จึงเหมาะสําหรับการเคลือบผิวงานที่เป็ นสี ขาว เช่น ไม้มะปิ ง
ไม้ยางพารา ไม้สนหรื อไม้เนื้อขาวทุกชนิด เป็ นต้น แต่ราคาค่อนข้างสู งกว่าไนโตรเซลลูโลสแลค
เกอร์ จึงไม่ค่อยนิยมใช้กนั

บทที่ 2
ทฤษฎี และแนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาขั้นตอนการผลิต
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน มีความซับซ้อนในการผลิตเนื่องจากต้องผลิตให้ มีขนาด
เหมาะสมลงตัวกับพื้นที่ที่จะติดตั้ง มักเกิดปั ญหาและอุปสรรคระหว่างการทํางาน ซึ่ งก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย ความสู ญเสี ยทั้งเวลาและความสู ญเปล่าของทรัพยากร อีกทั้งทําให้ตน้ ทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น คุณภาพงานไม่เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า การพัฒนาการผลิตเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
ในการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น ให้การผลิตได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้าน
เวลา คุณภาพของสิ นค้า ราคา อีกทั้งยังส่ งผลต่อการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ทาํ ให้ลดความสู ญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตแบบเดิม เกิด
สายธารการผลิตแบบใหม่เป็ นแนวทางการผลิตที่จะนํามาปรับปรุ งคุณภาพของขั้นตอนการผลิต
จากการศึกษา พบว่า มีทฤษฎีและแนวความคิด มากมายที่ส่งเสริ มการศึกษาปั ญหา ที่จะนํามาปฏิบตั ิ
ได้ แต่ในการศึกษาค้นคว้านี้ผศู ้ ึกษาค้นคว้าเห็นว่าทฤษฎีและแนวความคิด ที่น่าสนใจ คือ
การเทียบรอย ลีน และ PDCA
การเทียบรอย มีจุดประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั คู่แข่งและค้นหา
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัดกระบวนการการผลิต ซึ่ งนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิที่ดีกว่า หลังจากจาก
การวิเคราะห์หาแนวทางการผลิตสายทางใหม่จากการเทียบรอยแล้ว จะต้องกําหนดวิธีการแก้ปัญหา
ซึ่งมีแนวคิดแบบลีน (Lean) ที่จะช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพการดําเนินการผลิตที่ดีกว่า
ด้วย
ทรัพยากรที่นอ้ ยลง ประกอบกับการใช้แนวคิดวงจร PDCA เพื่อการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง และ
มักจะเกิดวิธีการใหม่ๆ เสมอในวงจร นําไปสู่ มาตรฐานการทํางาน ซึ่ งจะทําให้การทํางานมีการ
พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด การปรับปรุ งอาจเริ่ มด้วยการปรับปรุ งเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การ
ปรับปรุ งที่มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
1. การเทียบรอย (Benchmarking)
ความเป็ นมาของการเทียบรอย
การเทียบรอยเป็ นเครื่ องมือคุณภาพชนิดหนึ่งที่สามารถนําองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จใน
ด้านต่างๆ ความคิดเรื่ องการเทียบรอยอาจจะกล่าวได้วา่ มีมาตั้งแต่สมัยอียปิ ต์ เนื่องจากการก่อสร้าง
ในสมัยนั้นต้องมีการทําร่ องรอยเป็ นเครื่ องหมายสําหรับตัดก้อนหิ นอย่างแม่นยําเพื่อนําไปใช้ในการ
ก่อสร้าง (Codling 1998) สําหรับในประเทศอังกฤษ ในสมัยก่อนก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใน
9
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ด้านธุ รกิจและอุตสาหกรรมเพื่อนํามาเป็ นระดับ สถิติ หรื อแนวให้องค์กรต่างๆ นํามาพิจารณาว่า
ตนเองทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติที่จดบันทึกไว้ แต่การเปรี ยบเทียบแบบนี้อาจจะไม่ได้
ผลดี เนื่องจากเป็ นการเปรี ยบกันที่ผลผลิต ตัวอย่างเช่น การเปรี ยบเทียบผลงานเป็ นแรงงานต่อคน
ต่อชัว่ โมง อาจจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจกระทําหรื อการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุ เพราะสาเหตุของ
การที่คนงานผลิตสิ นค้าได้จาํ นวนน้อยอาจจะเกิดมาจากหลายเรื่ อง เช่น มาจากการใช้เครื่ องจักรเก่า
ขวัญกําลังใจ คนงานอยูใ่ นระดับตํ่า หรื อสาเหตุอื่นๆ ได้อีกหลายประการ
นอกจากนี้ อาจกล่าวได้วา่ มีแนวความคิดของคนเอเชีย 2 ประการที่มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดในการนําการเทียบรอยมาใช้ในการปรับปรุ งงาน ประการแรกมาจากปรัชญาของแม่ทพั
ชาวจีนเมื่อประมาณ 2,500 ปี มาแล้ว ที่กล่าวไว้ในตําราการทําสงครามว่า “ถ้าท่านรู ้จกั ข้าศึกและรู ้จกั
ตนเองดี ท่านไม่ตอ้ งกลัวผลการรบถึงร้อยครั้ง ” (If you know your enemy and know yourself,
you need not fear the results of a hundred battles.) ซึ่ งหมายความว่าเมื่อรู ้จกั จุดอ่อน จุดแข็งของ
ทั้งตนเองและของข้าศึกก็จะมีโอกาสชนะสงครามทุกครั้ง คําสอนนี้ช้ ีให้เห็นว่ามีทางที่จะทําให้เกิด
ความสําเร็ จทางธุ รกิจได้ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาการบริ หารจัดการหรื อการแข่งขันในตลาด
ก็สามารถจะทําได้ท้ งั นั้น ถ้าองค์กรนั้นรู ้จกั ตนเองและคู่แข่งดี
แนวคิดประการที่สองจะมาจากหลักการทํางานของชาวญี่ปุ่นที่พยายามอย่างสู งที่จะ
ทํางานให้ดีที่สุด จึงมีสาํ นวนว่า “ดีที่สุดของที่สุด ” (Best of the Best) เดิมทีนกั ธุรกิจตะวันตกยึดถือ
กันว่าตนเองเป็ น “The best” และก็หยุดอยูต่ รงนี้ ในขณะที่นกั ธุ รกิจของญี่ปุ่นพยายามจะทําให้ดีข้ ึน
กว่าที่คิดกันว่าดีเยีย่ มแล้ว (Camp 1989)
มีหลักฐานความพยายามที่จะเริ่ มต้นการเทียบรอยในวงการอุตสาหกรรม ย้อนไปถึงเมื่อ
พ.ศ. 2473 เมื่อคณะพนักงานจากบริ ษทั โตโยต้าเดินทางไปเยีย่ มบริ ษทั รถยนต์ฟอร์ ดใน
สหรัฐอเมริ กา และเรี ยนรู ้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อนําแนวคิดไปใช้ ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นอีก 20
ปี คือใน พ.ศ. 2493 บริ ษทั โตโยต้ากลับไปที่สหรัฐอเมริ กาอีกครั้งเพื่อศึกษาการทํางานของ
ซูเปอร์ มาเก็ตในเรื่ องการจัดการสิ นค้ารอขาย (Stock) การสั่งซื้อของสด ซึ่ งเมื่อกลับไปแล้ว ได้นาํ ไป
เป็ นแนวคิดในการบริ หารวัตถุดิบหรื ออะไหล่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการจริ ง (Just-in-Time
Inventory System) ของธุ รกิจยานยนต์
อาจจะกล่าวได้วา่ การเทียบรอยเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมครั้งแรกที่บริ ษทั ซี ร็อกซ์
เมื่อ พ.ศ. 2502 โดยบริ ษทั ซี ร็อกซ์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระดิษฐ์เครื่ องถ่ายเอกสารขึ้นเป็ นครั้งแรกในโลก ทุกคน
จึงเรี ยกการทําสําเนาเอกสารแบบนี้วา่ “ทําซีร็อกซ์ ” คือใช้ชื่อบริ ษทั เป็ นคํากริ ยาแสดงการทําสําเนา
เอกสาร จนกระทัง่ ถึงประมาณ พ.ศ. 2513 สิ ทธิ บตั รเครื่ องถ่ายเอกสารหมดอายุ ทําให้เกิดคู่แข่งและ
ทําให้บริ ษทั มีรายได้ลดลงอย่างมาก (Kelly 2001) บริ ษทั ถูกบีบอยูต่ รงกลางระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นที่
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ผลิตสิ นค้าได้ตน้ ทุนราคาถูกและบริ ษทั ไอบีเอ็มที่ผลิตสิ นค้าคุณภาพชั้นหนึ่ง ทําให้บริ ษทั แรงค์ซี
ร็ อกซ์ในสหรัฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซี ร็อกซ์คอร์ ปอเรชันประสบปั ญหาทางการเงิน
อย่างหนัก แม้วา่ 5 ปี ก่อนหน้านี้ผลกําไรเคยเพิ่มขึ้นในอัตราปี ละ 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เป็ นเพราะ
ในช่วงนั้นบริ ษทั นี้อยูใ่ นสภาพที่เกือบจะเรี ยกได้วา่ ผูกขาดเทคโนโลยีการถ่ายเอกสารไว้แต่ผเู ้ ดียว
มาถึงใน พ.ศ.2523 ส่ วนแบ่งการตลาดเหลือเพียงครึ่ งเดียว ไม่สามารถสู ้คู่แข่งและสาขาต่างประเทศ
ของบริ ษทั ซี ร็อกซ์เองได้เนื่องจากใช้วธิ ี การแข่งขันด้วยราคาที่ถูกกว่า หรื อคุณภาพที่ดีกว่า เป็ นต้น
บริ ษทั ซี ร็อกซ์จึงจําเป็ นต้องศึกษาวิธีการสร้างเครื่ องถ่ายเอกสารด้วยต้นทุนที่ต่าํ ลง
ค่าดําเนินการและค่าบริ การถูกลง และลดต้นทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เท่าที่จะเป็ นไปได้
แคมพ์ (Robert C.Camp) ซึ่ งขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารคนหนึ่งของบริ ษทั ซี
ร็ อกซ์เป็ นผูน้ าํ ความคิดเรื่ องการเทียบรอยมาปฏิบตั ิในบริ ษทั ปรับปรุ งแก้ไขและเผยแพร่ จนเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ โลก การเทียบรอยของแคมพ์ทาํ ให้บริ ษทั นี้ใช้เวลาเพียง 2-3 ปี ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า
การส่ งมอบและการบริ การ จนสามารถกลับมาเป็ นผูน้ าํ ตลาดเครื่ องถ่ายเอกสารใหม่ได้อีกครั้งและ
ได้รับรางวัลคุณภาพมัลคอล์ม บอลด์ริจ (Codling 1998)
คํานิยามการเทียบรอย
คํานิยามของการเทียบรอย มีนิยามหลายแบบแต่ละแบบจะมีจุดเน้นของตนเอง ให้
สอดคล้องกับการนํามาใช้ขององค์กร
เคินส์ (David T. Kerns) ซึ่ งเป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หาร ( CEO) ของบริ ษทั ซี ร็อกซ์ เป็ น
บุคคลแรกที่ได้ให้คาํ นิยามแก่ “การเทียบรอย” ว่าเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการประเมินผล
ผลิตบริ การและการปฏิบตั ิของตนเองกับคู่แข่งที่ทาํ ได้ดีที่สุด หรื อผูท้ ี่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูน้ าํ
ของวงการ (Camp 1989)
สําหรับแคมพ์ ในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ของการเทียบรอยและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ให้ความหมายของคํานี้วา่ เป็ น “การค้นหาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในอุตสาหกรรมซึ่ งจะนําไปสู่ ผลการ
ปฏิบตั ิที่ดีกว่า ” (The search for industry best practice that will lead to superior performance)
(Camp 1995: 12)
สเปนโดลินิ (Spendolini 1992: 9-10) ให้คาํ นิยามที่ครบถ้วนและมีภาพอธิ บายคํานิยาม
ที่เข้าใจง่ายกว่า การเทียบรอยคือ “กระบวนการที่เป็ นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อประเมินผลผลิต
บริ การหรื อกระบวนการทํางานองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการปรับปรุ งคุณภาพองค์กร”
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ปี เตอร์ ส (Peters 1994: 20) อธิ บายว่า “การเทียบรอยคือการปรับปรุ งความสามารถใน
การแข่งขัน โดยใช้การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรมหลายประการ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือ แทนที่จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อย หรื อเป็ นเพียง
การปรับปรุ งจุดย่อยๆ ที่ได้จากการสํารวจผลการปฏิบตั ิงานในอดีต”
The American Productivity และ Quality Center’s Benchmarking Management Guide
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการคุณภาพและการเทียบรอย ได้ให้คาํ นิยามของการ
เทียบรอยว่า “เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการเปรี ยบเทียบและวัดองค์กรของตนเองกับองค์กร
ที่เป็ นผูน้ าํ ในวงการ ไม่วา่ จะตั้งอยูท่ ี่ใดในโลก เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลมาช่วยองค์กรในการปรับปรุ ง
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของตนเอง” (Evans 1994: 5)
บาล์ม (Balm 1996: 28) ซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานการเทียบรอยของบริ ษทั ไอบีเอ็ม ได้ให้คาํ
นิยามของการเทียบรอยโดยเน้นว่าการเทียบรอยไม่ใช่กิจกรรมเดียว หากแต่เป็ นกลุ่มของกิจกรรม
โดยให้คาํ อธิ บายไว้วา่ “เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องในการเปรี ยบเทียบกระบวนการ การปฏิบตั ิ ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การของตนเองกับกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันขององค์กรที่ทาํ ได้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดการ
ตั้งเป้ าหมายการทํางานที่ทา้ ทาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีทางเป็ นไปได้ แล้วนําสิ่ งที่คน้ พบไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้ตนเองเป็ นผูท้ ี่ดีที่สุดของที่สุดภายในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์”
สําหรับคอดลิง (Codling 1998: 1) เขาเห็นว่าความหมายหลักของการเทียบรอยควรอยู่
ที่ประโยชน์ ดังนั้น เขาจึงให้คาํ นิยามอย่างสั้นๆ โดยเน้นที่ประโยชน์การใช้งาน แต่ไม่ได้กล่าวถึง
วิธีการ นัน่ คือ “การเทียบรอยคือเทคนิควิธีที่มีพลังมากที่สุดในการทําให้องค์กรมีและดํารงรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน”
คุกได้ให้คาํ นิยามโดยเน้นการเข้าใจตนเองขององค์กร โดยอธิ บายว่าการเทียบรอยคือ
“กระบวนการระบุ เข้าใจและประยุกต์แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศจากหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกัน
หรื อจากองค์กรภายนอกมาใช้ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของตนเอง” (Cook 1999: 13)
เคลลี (Kelly 2001: 5) ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเทียบรอยทางการศึกษาได้ให้คาํ นิยาม
ว่าการเทียบรอยคือ “การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานระหว่างองค์กร หรื อภายใน
องค์กรเดียวกัน ด้วยจุดมุ่งหมายในการปรับปรุ งตนเอง”
การศึกษาคํานิยามทั้งหมด อาจกล่าวได้วา่ การเทียบรอย คือ กระบวนการวัดและ
เปรี ยบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริ การ วิธีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบขององค์กรอื่นที่ดีกว่า นํามา
เปรี ยบเทียบกับองค์กรของตนเอง และนําความรู ้ที่ได้มาปรับปรุ งองค์กรตนเอง เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศทางธุ รกิจ
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การเทียบรอยประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักดังนี้
1. การเปรี ยบเทียบวัด (Benchmark) การเทียบวัดต้องกําหนดตัวชี้วดั
(Key
Performance Indicator (KPIS)) ว่าจะเปรี ยบกับใคร หัวข้อใด
2. การปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ (Best Practices) เป็ นการนําปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศหลังจากการ
เปรี ยบเทียบวัด นํามาปรับปรุ งองค์กรของตนเอง
จุดประสงค์ การเทียบรอย
1. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ โดยการเรี ยนรู ้จากคู่แข่ง และนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนํามาปรับปรุ งระบบการทํางานของตนเอง
2. การรู ้จกั คู่แข่ง
3.
การเรี ยนลัดและการปรับปรุ งอย่างก้าวกระโดด การเทียบรอยจะทําให้รู้วธิ ี การ
ทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูอ้ ื่นโดยใช้เวลาสั้นๆ และสามารถนํามาปรับปรุ งองค์กรตนเองได้
4. การสร้างผลกําไร การเทียบรอยจะสามารถสร้างผลกําไรให้แก่องค์กร การเทียบรอย
เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งของการปรับปรุ งคุณภาพให้เป็ นไปตามปรัชญาการจัดการคุณภาพองค์รวม
การเทียบรอยไม่ใช่การไปเยีย่ ม เดินทางไปชมหรื อการศึกษาดูงานของคู่แข่งเท่านั้น
เดินชมสถานที่ เครื่ องมือ แล้วหยิบ หรื อเลือกแนวความคิดหนึ่งประการหรื อสองประการของ
องค์กรนั้นๆ เพื่อนํามาปฏิบตั ิในองค์กรของตน ซึ่ งเป็ นการนํามาแต่เพียงบางส่ วน รวมทั้งไม่มีการ
เตรี ยมการนําเข้ามาปฏิบตั ิ แต่การเทียบรอยนั้นคือการวิจยั ที่มีการวางแผนทุกขั้นตอนไว้อย่างดี
สิ่ งต่างๆ ที่คณะเทียบรอยควรจะต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอ
ในการทํางาน ขั้นตอนการเตรี ยมการเทียบรอย การเลือกหัวข้อเทียบรอย และเกณฑ์การตัดสิ นใจใน
การเทียบรอย
ประเภทการเทียบรอย
ประเภทการเทียบรอย แบ่งได้ 2 วิธีคือ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทําการเทียบรอย
และแบ่งตามองค์กรไปทําการเทียบรอยด้วย
ประเภทการเทียบรอยแบ่ งตามวัตถุประสงค์
แบ่ งเป็ น 4 กลุ่ม
1. การเทียบรอยทางกลยุทธ์ (Strategy Benchmarking) คือการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ต่างๆ
ขององค์กรที่ประสบความสําเร็ จด้านการวางกลยุทธ์ เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเข้า
มาช่วย
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2. การเทียบรอยกระบวนการทํางาน (Process Benchmarking) คือการเปรี ยบเทียบ
กระบวนการทํางานระหว่างองค์กร ตนเอง และองค์กรอื่น โดยนําการเรี ยนรู ้จากองค์กรอื่น และ
ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับปรุ งองค์กรตนเอง
3. การเทียบรอยจากความพึงพอใจของลูกค้าในคุณลักษณะของสิ นค้า (Product Bench
-marking) คือการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในคุณลักษณะของสิ นค้า และนําไป
เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณท์ของคู่แข่ง
4. การเทียบรอยผลปฏิบตั ิงาน (Performance Benchmarking) คือการเปรี ยบเทียบผล
ปฏิบตั ิงาน หรื อตัวชี้วดั ระหว่างองค์กร หรื อภายในองค์กร เพื่อดูความสามารถของการปฏิบตั ิงาน
หรื อผลลัพธ์ของการทํางาน เช่น การเปรี ยบเทียบผลกําไร ยอดขาย เป็ นต้น
ประเภทการเทียบรอยองค์ กรแบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ม
1. การเทียบรอยภายในองค์กร (Internal Benchmarking) คือการเปรี ยบเทียบความ
สามารถในการปฏิบตั ิงาน ในองค์กรเดียวกัน หรื อองค์กรในเครื อ เพื่อหาการปฏิบตั ิที่ที่สุดมา เป็ น
มาตรฐานการทํางาน เป็ นการเรี ยนรู ้ในวงแคบ
2. การเทียบรอยกับคู่แข่ง (Competitive Benchmarking) คือการเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่เป็ น
คู่แข่งโดยตรง การเก็บข้อมูลค่อนข้างลําบาก เพราะข้อมูลเป็ นความลับ และต้องสร้างความเข้าใจกับ
หลายฝ่ าย
3. การเทียบรอยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Benchmarking) คือการเปรี ยบ
เทียบกับผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง
4. การเทียบรอยกับองค์กรที่มีความเป็ นเลิศ (Generic Benchmarking) คือการเปรี ยบ
เทียบกับองค์กรที่มีความเป็ นเลิศในกระบวนการ ซึ่ งองค์กรนั้นอาจมีธุรกิจความแตกต่างกันโดย
สิ้ นเชิง การเปรี ยบเทียบนี้ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุ งที่ดีที่สุด
แนวทางของการทําการเทียบรอย
แนวทางของการทําการเทียบรอยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
1. การเทียบรอยแบบเดี่ยว คือองค์กรที่ตอ้ งการเทียบรอย กําหนดหัวข้อและดําเนินการ
เทียบรอย กับคู่เปรี ยบเทียบเท่านั้น แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่เปรี ยบเทียบด้วยกัน
2. การเทียบรอยแบบกลุ่ม คือการรวมกลุ่มองค์กรที่ตอ้ งการเทียบรอยในหัวข้อเดียวกัน
โดยอาจมีองค์กรกลางเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล
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กระบวนการทําการเทียบรอย
การเทียบรอย มีผเู ้ ชี่ยวชาญการเทียบรอยจัดทําขั้นตอนในเรื่ องการเทียบรอย ที่มีความ
แตกต่างกัน มีการพัฒนาและนําไปใช้อย่างหลากหลาย การนําไปใช้อาจมีข้ นั ตอนการทําการเทียบ
รอยปรับเปลี่ยนไปขึ้นกับจุดเน้นของแต่ละองค์กร ซึ่ งภาพที่นิยมของบริ ษทั ชั้นนําระดับโลก
(ผลจากการสํารวจของ American Productivity and Quality Center (APQC) ในปี 2539)
เป็ นรู ปแบบการเทียบรอยแบบของแคมพ์ (Robert Camp: 1995) ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ความคิดเรื่ องการเทียบ
รอยมาใช้กบั บริ ษทั ซี ร็อกซ์เป็ นคนแรก ได้ใช้ข้นั ตอนการเทียบรอยเป็ น 4 ขั้นตอนใหญ่และ 10
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
ขั้นตอนการเทียบรอย

การวางแผน
(Planning)
การวิเคราะห์
(Analysis)
การบูรณาการ
(Integration)
การปฏิบัติ
(Action)

1.กําหนดเรื่องทีจ่ ะทําการเทียบรอย
2.กําหนดคู่เทียบ
3.กําหนดวิธีการเก็บข้ อมูลและการเก็บข้ อมูล
4.กําหนดช่ วงห่ าง
5.ประมาณแนวโน้ มความแตกต่ างในอนาคต
6.สื่ อผลของการวิเคราะห์ ให้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องทราบ
7.การสร้ างเป้าหมาย
8.จัดทําแผนปฏิบัติการ
9.ดําเนินตามแผนปฏิบัติและติดตามผล
10.ปรับปรุงอย่างต่ อเนื่อง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเทียบรอย 10 ขั้นของแคมพ์
ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 70.
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ขั้นตอนการวางแผน (Planning Stage) ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้
1.1 กําหนดเรื่องทีจ่ ะทําการเทียบรอย เริ่ มด้วยการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุ รกิจของตนเอง และศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อคัดลอกหัวข้อหรื อกระบวนการ
การศึกษากระบวนการธุ รกิจ
จุดประสงค์ ของ การเทีบบรอยจะต้องมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการธุ รกิจ โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กระบวนการธุ รกิจที่ควรนํามาเทียบรอย
กระบวนการปฐมภูมิหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นค้าและบริ การที่
จัดให้แก่ลูกค้าภายนอก เช่น การส่ งมอบสิ นค้า การบรรจุและจัดทําหี บห่อ หรื อการโฆษณา ส่ วน
กระบวนการทุติยภูมิน้ นั เป็ นกระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการปฐมภูมิ ช่วยทําให้การ
ดําเนินงานสะดวกเรี ยบร้อย มีประสิ ทธิ ผล และมักจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าภายใน เช่น การวางแผน
กําลังคนหรื อการฝึ กอบรมบุคลากร
วิธีการเลือกขอบข่ายหรื อกระบวนการคือ การใช้วธิ ี พิจารณาที่ลูกค้าดูวา่ กระบวนการ
ใดมีความสําคัญต่อลูกค้า กระบวนการใดสนองความต้องการหรื อทําความพอใจให้ลูกค้าได้ดีและ
องค์กรยังมีความบกพร่ อง หรื อดูที่มูลค่าของคุณภาพ (cost of quality) ซึ่ งหมายถึงวิธีการกําหนด
ขอบข่ายของการปรับปรุ งคุณภาพจากสิ่ งที่คาํ นวณได้เป็ นจํานวนเงินที่องค์กรต้องสู ญเสี ยไป อันเกิด
จากการปฏิบตั ิงานที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น การเก็บวัตถุดิบหรื อสิ นค้าที่ผลิตเสร็ จแล้วไว้ในปริ มาณมาก
เกินความจําเป็ น ทําให้เกิดความสู ญเสี ยที่คาํ นวณราคาได้ ในทํานองเดียวกัน การผลิตสิ นค้าออก
มาแล้วต้องคัดออกเพราะมีตาํ หนิหรื อไม่ตรงตามข้อกําหนด หรื อสิ นค้าที่ตอ้ งรับคืนจากลูกค้า
ขอบข่ายกระบวนการที่ควรจะได้รับความสนใจคือการบริ หารจัดการวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาใช้ในการ
ผลิตก็สามารถนํามาคํานวณมูลค่าได้เช่นเดียวกัน
2. เครื่ องมือคุณภาพที่ใช้ในการเลือกขอบข่ายและกระบวนการ
เครื่ องมือที่จะใช้ในขั้นตอนการเลือกขอบข่ายหรื อกระบวนการเทียบรอย ได้แก่
ผังความคิด (Mind Mapping) การระดมสมอง (Brainstorming) ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
การลงมติ (Consensus Reaching) หรื อการทดสอบเกณฑ์ (Criterion Testing)
3. ผังการไหลของกระบวนการ
การเขียนผังการไหลของกระบวนการเพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร เพื่อให้บุคลากรเข้าใจว่างานในขอบข่ายความรับผิดชอบของตนเป็ น
อย่างไร มีความ สัมพันธ์กบั งานของคนอื่นหรื อหน่วยงานอื่นอย่างไร
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การเทียบรอยควรเริ่ มจากพันธกิจ โดยพิจารณาองค์ประกอบความสําเร็ จ
Critical
Success Factor (CSF) ในการทํากิจกรรมที่กาํ หนดในพันธกิจ และพิจารณากระบวนการธุรกิจว่ามี
ขั้นตอนอะไรบ้างและวิเคราะห์กระบวนการทางธุ รกิจจะทําให้ได้เรี ยนรู ้ ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบตั ิงาน
Key Performance Indicator (KPI) แสดงระดับผลการทํางาน ได้อย่างชัดเจน ตามภาพที่ 3
พันธกิจ

CSF

หัวข้อ
เทียบรอย

ขอบข่าย/
กระบวนการ

ผัง
กระบวนการ

KPI
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผังกระบวนการและองค์ประกอบอื่น
ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 83.
นอกจากนี้ การเรี ยนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการอาจจะทําได้โดยการใช้ผงั
ก้างปลา (Fishbone Diagram) มาช่วยค้นหากิจกรรมที่ประกอบขึ้นเป็ นกระบวนการทํางาน ตามปกติ
ผังก้างปลามักจะใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์หาเหตุผล

ภาพที่ 4 โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล
ที่มา : ประชาสรรณ์ แสนภัคดี. ผังก้างปลากับแผนภูมิความคิด [ออนไลน์ ], เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม
2553 เข้าถึงได้จาก www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm
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ภาพที่ 5 วิเคราะห์สาเหตุผงั ก้างปลาแสดงปั ญหาและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความไม่สมดุลขึ้นใน
สายการประกอบโครงเตียงเฟาวเลอร์
ที่มา : วิชานันท์ ชูหวาน . การศึกษากระบวนการผลิตและหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต : ใน
กระบวนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ [ออนไลน์ ], เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก
http://www.ie.psu.ac.th/klangduen/productivity/1.%20productivity%20review/2551-2.htm
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การทําผังการไหลของข้อมูล (Information flow) จะทําให้เห็นชัดเจนถึงปั ญหาการขาด
ตอนของข้อมูลหรื อทิศทางการสื่ อสารเป็ นไปในทิศทางเดียว สองทาง หรื อ ย้อนกลับไปมา ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการทํางานทุกประเภท
ผังการไหลของกลุ่มงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ภาพที่ 6 ผังการไหลของกลุ่มงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
ที่มา : สมหวัง วิทยาปั ญญานนท์. ภารกิจกลุ่มควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28
ธันวาคม 2553 เข้าถึงได้จาก http://www.budmgt.com/quarry/qua01/rawmat-qc-dm.html
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กระบวนการทํางานประกอบขึ้นด้วยงาน จํานวนเท่าไรและมีจุดที่จะต้องตัดสิ นใจกี่จุด
มีการบันทึกระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมดในกระบวนการและระยะเวลาที่ใช้สาํ หรับงานแต่ละงาน ผังการ
ไหล ของกระบวนการยังสามารถทําให้เรี ยนรู ้ในเรื่ องเวลาที่ตอ้ งใช้ในจุดตัดสิ นใจ จํานวนการ
ทํางานวนซํ้า ช่วงต่างระหว่างเวลาทํางาน
4. องค์ประกอบความสําเร็ จ องค์ประกอบของความสําเร็ จขององค์กรของแต่ละธุ รกิจ
ไม่เหมือนกันทีเดียวมีขอ้ แตกต่างกันไปบ้าง
ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึงสิ่ งที่แสดงระดับผลการทํางาน ตัวบ่งชี้อาจจะเป็ นสิ่ ง
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ได้สาํ หรับทั้งองค์กรจะเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นเฉพาะสําหรับหน่วยงานย่อยในองค์กรก็
ได้ เช่น ตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับฝ่ ายขาย ได้แก่ ยอดขาย การหาตัวบ่งชี้อีกวิธีหนึ่งทําได้โดยการกําหนด
องค์ประกอบความสําเร็ จขึ้นก่อน แล้วจึงกําหนดตัวบ่งชี้
1.2 การกําหนดคู่เทียบ
ในการเทียบรอยได้จะต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าจะเทียบรอยเรื่ องอะไรและด้วย
เหตุผลอะไร จะเลือกเทียบกระบวนการใด แต่ท้งั นี้กระบวนการที่เลือกมานั้นจะต้องมีนยั สําคัญต่อ
ความสําเร็ จทางธุ รกิจหรื อผลประกอบการของตนเอง
การเทียบรอยมีท้งั เทียบรอยภายในองค์กร และภายนอกองค์กร การเทียบรอยภายใน
วิธีการหาคู่เทียบที่ง่ายที่สุดคือ ค้นหาภายในองค์กรเดียวกันว่า ฝ่ ายใดหรื อแผนกใดมีกระบวนการ
ทํางานที่คล้ายคลึงกันและทําได้ดีกว่า ส่ วนการเทียบรอยภายนอกคือเก็บข้อมูลจากองค์กรภายนอก
โดยเฉพาะองค์กรที่เป็ นคู่แข่ง หรื อการหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีธุรกิจเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน
หรื อการเลือกองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในการปฏิบตั ิเป็ นเลิศหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นระดับโลกที่
เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป ตามที่ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทการเทียบรอยข้างต้น
การหาคู่เทียบสามารถทําได้อย่างเป็ นขั้นตอน โดยจัดขั้นตอนให้เรี ยงลําดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ลูกค้า ผูจ้ ดั ส่ ง องค์กรหรื อสมาคมที่เป็ นศูนย์
ข้อมูลการเทียบรอย เลือกคู่เทียบให้มีจาํ นวนมากกว่าความต้องการเผือ่ มีอุปสรรค เช่น หาคู่เทียบไว้
2 องค์กรจากทั้ง 3 กลุ่ม คือภายในองค์กร ภายนอกองค์กรและจากองค์กรที่มีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ขั้นตอนที่ 2 วางเกณฑ์ให้คะแนนในการเลือกคู่เทียบ เช่น สถานที่ต้ งั ภาษา ลักษณะ
ความเป็ นนานาชาติหรื อเฉพาะท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร
ขั้นตอนที่ 3 อภิปราย เสนอความคิดเห็น ปรึ กษากันในคณะเทียบรอย
ขั้นตอนที่ 4 ลงคะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
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ผลของการค้นหาคู่เทียบอาจจะทําให้คณะเทียบรอยได้รายชื่อของคู่เทียบมาได้จาํ นวน
หนึ่งควรจะทําบันทึกรายละเอียดของผูท้ ี่มีศกั ยภาพจะเป็ นคู่เทียบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเก็บไว้ เพื่อจะ
นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตหากจะมีการเทียบรอยในครั้งต่อไป และเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
เลือกคู่เทียบ ลักษณะตารางพิจารณาการตัดสิ นใจเลือกคู่เทียบจะเป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางการเลือกคู่เทียบ
องค์กร

กระบวนการ
หรื อผลผลิต

แหล่งอ้างอิง

ระดับ
สมรรถนะ

ความสัมพันธ์

การติดต่อ

ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 98.
ตารางที่ 1 เป็ นเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกคู่เทียบอย่างง่าย เหมาะสมที่จะใช้ในกรณี ที่มี
ตัวเลือกไม่มากนัก ส่ วนตารางที่ 2 เหมาะสมที่จะใช้ในกรณี ที่มีตวั เลือกเป็ นคู่เทียบมาก หรื อใน
กรณี ที่ตอ้ งการเหตุผลอย่างละเอียดลึกซึ้ ง ต้องมีการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์คู่เทียบอย่างละเอียด
ข้ อเปรียบเทียบ

องค์ กรที่ 1

องค์ กรที่ 2

องค์ กรที่ 3

ขนาดของธุ รกิจ (รายได้)
จํานวนบุคลากร
ลักษณะขององค์กร
จุดเน้น
โครงสร้างองค์กร
ประเภทของผลผลิต
วัฒนธรรมองค์กร
ตําแหน่งขององค์กรในธุ รกิจ
การติดต่อสื่ อสาร (ภายใน/ภายนอก)
ศักยภาพ
ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 98.
การเทียบรอย คือ การเลือกกระบวนการที่จะนํามาเทียบรอยและการเลือกคู่เทียบ ใน
การเลือกกระบวนการนั้นจะเริ่ มต้นจากการที่คณะเทียบรอยมองดูตนเองหรื อการทํางานของตนเอง
เพื่อหาจุดอ่อน ข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาที่จะต้องแก้ ตามปกติ ในแต่ละองค์กรจะมีปัญหาอยูม่ ากกว่า
1 อย่าง ดังนั้นจึงควรมีเกณฑ์ในการเลือกปั ญหาที่จะนํามาแก้ไข ส่ วนใหญ่จะเลือกจากกระบวนการ
ที่ส่งผลกระทบ (Impact) กับองค์กร
องค์ประกอบที่สาํ คัญของกระบวนการทํางานขององค์กรประการหนึ่งคือ ตัวบ่งชี้ซ่ ึ ง
เป็ นสิ่ งบอกจํานวน ปริ มาณ หรื อความถี่ของผลลัพธ์หรื อผลผลิตของกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
เช่นในกิจกรรมการบริ การหลังขาย ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ได้แก่เวลาตอบสนองเมื่อลูกค้าร้องเรี ยน
เกี่ยวกับบริ การหลังการขาย เป็ นต้น
การเลือกกระบวนการที่จะมาเทียบรอยและการกําหนดตัวบ่งชี้ความสามารถของ
กระบวนการจะทําโดยใช้เครื่ องมือคุณภาพหลายๆ อย่างประกอบกัน เช่นการระดมสมอง การใช้ผงั
พาเรโต้และผังก้างปลา การใช้เครื่ องมือคุณภาพประเภทต่างๆ จะช่วยทําให้การตัดสิ นใจถูกต้อง
ยิง่ ขึ้น
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1.3 กําหนดวิธีการเก็บข้ อมูลและการเก็บข้ อมูล
ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีกิจกรรม 3 อย่าง คือ
1.3.1 กิจกรรมที่หนึ่งคือ การเลือกตัวบุคคลเพื่อไปเยีย่ ม ณ ที่ทาํ การของคู่เทียบเพื่อ
เรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ ทบทวนจุดประสงค์ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่ตอ้ งการจะเก็บ
1.3.2 กิจกรรมที่สองคือ การเตรี ยมเครื่ องมือเก็บข้อมูล กิจกรรมนี้ตอ้ งการเวลา
มาก เนื่องจากเครื่ องมือที่ดีจะทําให้ได้ผลตรงความต้องการ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนว่าจะใช้เครื่ องมือชนิดใดบ้างและเพื่อจุดประสงค์ใด ในการเยีย่ มคู่เทียบ
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลที่สาํ คัญที่สุดคือคําถาม ซึ่ งต้องมีหลักการสร้างคําถามและมีเนื้อหาที่
เหมาะสมในการตั้งคําถาม เพื่อจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต บางกรณี อาจจะใช้
เพียงแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว หรื อ หลายอย่างประกอบกัน
1.3. 3 กิจกรรมที่สามคือ การเยีย่ มคู่เทียบ คู่เทียบจําเป็ นจะต้องได้รับข้อมูลจากฝ่ าย
ที่จะไปเยีย่ มมากเพียงพอ และในขณะเดียวกันผูไ้ ปเยีย่ มก็จาํ เป็ นจะต้องมีขอ้ มูลของคู่เทียบเช่นกัน
ขั้นตอนนี้จึงมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน การเยีย่ มควรจะเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรมของการเทียบรอยเมื่อจบการเยีย่ ม จะต้องมีการขอบคุณคู่เทียบ
ด้วยวาจา ณ ที่ทาํ การและเดินทางไปเยีย่ ม เพื่อเตรี ยมจัดทํารายงานการเยีย่ มเสนอต่อผูบ้ ริ หารองค์กร
ต่อไป
การวางแผนการไปเยีย่ มคู่เทียบ
1. ข้อมูลที่คู่เทียบควรจะได้รับรู ้ล่วงหน้า
ควรจะแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้คู่เทียบได้รับรู ้ก่อนการเดินทางไปถึง
1. 1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้บุคคลใด ซึ่ งอาจจะเป็ นชื่อคนหรื อตําแหน่งมา
คอยตอบคําถามเป็ นพิเศษหรื อไม่ และต้องการเวลานานเท่าใด
1. 2 ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน ต้องการพบบุคลากรหรื อทีมงานที่ปฏิบตั ิงานในกระบวนการ
นั้นหรื อไม่ ต้องการพบเฉพาะหัวหน้ากระบวนการเท่านั้นหรื อพบทุกคน เป็ นเวลานานเท่าใด
1.3 สถานที่ ต้องการเยีย่ มชมบริ เวณใด แผนกใด การปฏิบตั ิงานขั้นตอนใดหรื อ
ต้องการใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการซักถามในห้องประชุม
1.4 เอกสาร คู่เทียบมีเอกสารใดที่ควรจะได้ศึกษาก่อนการเยีย่ มหรื อไม่
1. 5 อื่นๆ มีเรื่ องอื่นใดที่ตอ้ งการให้คู่เทียบเตรี ยมไว้ เช่น จะต้องมีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ มีการบันทึกเทปคําสัมภาษณ์หรื อไม่ ต้องขออนุญาตหรื อไม่
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2. ข้อมูลที่ควรใส่ ไว้ในจดหมายขออนุญาตการเยีย่ ม
2.1 ข้อมูลอย่างย่อ
2.2 ธุ รกิจที่ทาํ อยู่
2.3 เหตุผล แจ้งเหตุผลที่คณะเทียบรอยต้องการไปเยีย่ ม
2.4 ประโยชน์
3. ประเด็นที่ตอ้ งสังเกตและจดบันทึกเป็ นพิเศษ
3.1 ความแตกต่างเรื่ องกระบวนการ เมื่อสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่าง
กระบวนการทํางานของตนเองและคู่เทียบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมในกระบวนการนั้นๆ
3.2 ความแตกต่างในเรื่ องการจัดการ เช่น การจัดคน ระดับทักษะ การจัดหรื อแบ่งกะ
งาน จํานวนกะ หรื อการจัดสรรทรัพยากร
3.3 ความแตกต่างในเรื่ องโครงสร้าง โครงสร้างการบริ หารหน่วยงาน การกระจาย
อํานาจสถานที่ต้งั ลักษณะและอายุของเครื่ องมือเครื่ องจักร
3.4 ความแตกต่างเรื่ องวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากวัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนดวิธีการที่
บุคลากรปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมองค์กรทําให้การทํางานแตกต่างกัน
ในการเก็บข้อมูลการเทียบรอยซึ่ ง แคมพ์ (Camp: 1995) มีความเห็นว่าควรจะ
ประกอบด้วยการวางแผน การไปเยีย่ มคู่เทียบและการสรุ ปผลการเยีย่ ม และในทั้ง 3 ขั้นตอน
ดังกล่าวควรจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนและกิจกรรมในการเก็บข้อมูล
ขั้นตอน

กิจกรรม
กําหนดวันเวลาเยีย่ ม
ส่ งจดหมายยืนยันพร้อมแจ้งวาระ
ยืนยันรายชื่อผูร้ ่ วมคณะเทียบรอยและผูร้ ับติดต่อฝ่ ายคู่

•
•
•

การวางแผนการเยีย่ ม

เทียบ
•
•
•
•
•
•

การเยีย่ มคู่เทียบ

•
•
•
•
•

หลังการเยีย่ มคู่เทียบ

•
•
•

จัดทําเอกสารและแบบสอบถาม
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคู่เทียบเพิ่มเติม
ทบทวนมรรยาทและจรรยาบรรณการเทียบรอย
ทดลองการเยีย่ มกับหน่วยงานภายใน
ยืนยันวาระ เครื่ องอํานวยความสะดวกและผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกของคู่เทียบ
กําหนดตัวผูต้ ้งั คําถาม
ดําเนินการตามกระบวนการและคําถามที่เตรี ยม
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการดําเนินตามแผน
สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
เตรี ยมการสําหรับกรณี จาํ เป็ นต้องกลับมาอีกครั้ง
ประชุมคณะที่เดินทางไปเยีย่ มเรื่ องผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ งจดหมายขอบคุณคู่เทียบ
จัดทํารายงานการเยีย่ ม
เผยแพร่ งานการเยีย่ มให้กบั ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 113.
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล (Analysis Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย
2.1 กําหนดช่ วงห่ าง คือการวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างเรากับคู่เทียบ
เมื่อเสร็ จสิ้ นการเยีย่ มคู่เทียบ จะได้ขอ้ มูลกลับมา ส่ วนหนึ่งของข้อมูลจะเป็ นข้อมูล
เชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวางแผนล่วงหน้า แต่เมื่อไปถึงสถานที่ของคู่เทียบ
อาจจะได้พบสิ่ งที่ไม่ได้คาดหมายไว้ แต่เป็ นข้อมูลที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็ จในธุ รกิจของคู่เทียบ
ควรจะจดบันทึกนํากลับมาด้วย ทันทีที่เสร็ จการเยีย่ มควรจะจัดประชุมเพื่อสรุ ปผล จัดทําบันทึกเป็ น
เอกสารและจัดระบบเอกสาร หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอผลโดยใช้เครื่ องมือ
คุณภาพต่างๆ ที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล
เครื่ องมือสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีหลายประเภทให้เลือกใช้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของ
ข้อมูลที่เก็บมาได้ เช่น ใช้ผงั การไหลของกระบวนการ (Process Flowchart) การเปรี ยบเทียบจากการ
ทําผังการไหลของกระบวนการในองค์กรของเรา เมื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ผงั ก้างปลาจะ
พบว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่องค์กรของเราไม่ได้ทาํ และมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า
ผังกระจาย (Scatter Diagram) อาจจะนํามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรื อความสัมพันธ์เชิงเหตุผล แผนภูมิแท่งและแผนภูมิพาเรโต้
ช่วยให้สามารถกําหนดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆ
การกําหนดช่วงห่าง ปริ มาณความแตกต่างขององค์กรเทียบรอยและคู่เทียบคือสิ่ งที่
เรี ยกว่า ช่วงห่าง (Gap) เพื่อแก้ปัญหาและนําไปสู่ ผลที่ได้ในระดับที่ตอ้ งการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิเคราะห์ช่วงห่างจะไม่ยงุ่ ยากนัก ถ้าหากว่าแนวการปฏิบตั ิของ
องค์กรทั้งสองเป็ นไปในทางเดียวกัน แต่ตามความเป็ นจริ งแล้ว ขนาดขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และ
ชนิดของธุ รกิจมักจะแตกต่างกัน ทําให้การกําหนดช่วงห่างเป็ นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นควรจะ
คํานวณหาความแตกต่างโดยใช้สูตร
ช่วงห่าง

=

คู่เทียบ - ตัวเราเอง
คู่เทียบ

× 100

ที่มา: บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545)
การกําหนดช่วงห่างจําเป็ นในการนําผลการเปรี ยบเทียบนี้ไปวางมาตรฐานการทํางาน
เพื่อให้ได้ระดับที่สูงเท่าหรื อสู งกว่าคู่เทียบ นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลที่เก็บมาได้จะแสดงว่าการที่คู่เทียบ
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ทําได้ดีน้ นั มีวธิ ี การอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนควรจะนําเสนอช่วงห่างและวิธีปฏิบตั ิพร้อมๆ กัน
คือจัดให้อยูใ่ นรู ปของตารางเปรี ยบเทียบ (Matrix) และให้คะแนน เพื่อนํามาจัดทําแผนภูมิใยแมงมุม
การใช้แผนภูมิแมงมุม เพื่อการวิเคราะห์ นําข้อมูลจากตารางเปรี ยบเทียบ ที่ระบุคะแนนแล้วมาแสดง
เส้นใยแมงมุม

แผนภูมิแมงมุม (Radar Chart) เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้มองเห็นช่วงห่าง ภาพที่
7 แผนภูมิแมงมุม ช่วยค้นคว้าหาข้อมูลของกลุ่มหรื อองค์กรต่างๆ ทําให้สามารถมองเห็นจุดเด่น
จุดด้อยของบุคคลหรื อองค์กรมาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาได้

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ช่วงห่างจากผังแมงมุม
สําหรับการเทียบรอยกลุ่ม การวิเคราะห์ช่วงห่างจะใช้วธิ ี การนําเสนอเป็ นหัวข้อและผล
การปฏิบตั ิของสมาชิกในกลุ่มเทียบรอย มีการกําหนดแนวการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ซึ่ งอาจจะทํา
ในลักษณะตารางเปรี ยบเทียบ ดังนี้
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ช่วงห่าง การเทียบรอยกลุ่ม
หัวข้ อเปรียบเทียบ

องค์ กรเรา องค์ กร ก. องค์ กร ข. องค์ กร ค.

การปฏิบัติ
ทีเ่ ป็ นเลิศ

ลักษณะทางธุ รกิจ
- โครงสร้างองค์กร
- ผลิตภัณฑ์
- วิธีการขาย
สิ่ งแวดล้อม/วัฒนธรรม
องค์กร
- ระบบคุณภาพที่มีอยู่
- การเอื้ออํานาจ
กระบวนการ
- การจัดการคําสั่งซื้อ
- การจัดส่ งสิ นค้า
- การเรี ยกเก็บเงิน
ตัวบ่งชี้
- ระยะเวลารอบการผลิต
- จํานวนของเสี ย
- ยอดจําหน่าย
ผลลัพธ์
- ระดับความพึงพอใจ
- ผลตอบแทนการลงทุน
ที่มา : ทัศนีย ์ ไพฑูรย์พงษ์ . การเทียบรอย BENCHMARKING (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ธนธัชการพิมพ์
จํากัด, 2538), 124.
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2.2 การประมาณแนวโน้ มความแตกต่ างในอนาคต เป็ น การคาดคะเนการลด หรื อปิ ด
ช่วงห่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือการปรับปรุ งองค์กรของตนเองไห้เป็ นเลิศ หรื อดีเทียบเท่าคู่
เปรี ยบเทียบ
การตรวจสอบความเป็ นเลิศ
การตัดสิ นว่าการปฏิบตั ิใดขององค์กรคู่เทียบมีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ คือ
1. มีหลักฐาน การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในเรื่ องหนึ่งนั้นจะพบได้ในองค์กรต่างๆ ในบาง
องค์กรอาจจะมีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศได้มากกว่า 1 อย่าง มีหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นเลิศ เช่น การ
ได้รับรางวัล ผ่านการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก
2. ลักษณะเด่นพิเศษ เช่น การใช้รหัสสิ นค้า
(Bar code) ตรวจสอบข้อมูลภายในการ
ชําระเงินซื้อสิ นค้าในซุ ปเปอร์ มาเก็ต ทําให้การบริ การเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
3. ความแตกต่างทางปริ มาณ เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิแล้วทําให้เป็ นจํานวนที่นบั
ได้ และเห็นการเปรี ยบเทียบจํานวนที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรของเรากับคู่เทียบ
4. ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เจ้าของกระบวนการและผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการนั้น
ถือได้วา่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเนื่องจากจะรู ้จกั งานของตนดี รู ้วธิ ี การทํางาน จุดอ่อน จุดแข็งของ
กระบวนการ การที่ได้รับรู ้วธิ ี การของผูอ้ ื่น จะทําให้หนั มาให้ความสนใจต่อสิ่ งที่ตนเองกําลังทํา จะ
สามารถตัดสิ นใจได้วา่ อะไรคือสิ่ งที่ดี อะไรคือสิ่ งที่ไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางครั้งที่ยงั มี
การยึดมัน่ ว่าสิ่ งที่ตนเองทําอยูเ่ ป็ นประจําคือสิ่ งที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงควรนําผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยอื่น
มาร่ วมพิจารณาให้ความเห็นด้วย
5. ความสําคัญของการปฏิบตั ิที่มีต่อองค์กร การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศจึงมักจะเป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
6. การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ในบางองค์กรมีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศและสามารถจะทําให้การ
ปฏิบตั ิน้ นั เป็ นสิ นค้าขององค์กร มีคุณภาพดีไม่มีใครเทียบได้ และมีลูกค้าต้องการนําไปใช้ในการ
ขยายเครื อข่ายการค้า (Franchise)
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ หมายความถึงความเป็ นเลิศของการเปรี ยบเทียบจํานวนตั้งแต่ 2
องค์กรขึ้นไป หรื อแม้แต่ 2 หน่วยงานย่อยในองค์กรเดียวกันก็ได้
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3. ขั้นตอนการบูรณาการ (Integration Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย
3.1 การสื่ อผลของการวิเคราะห์ ให้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องทราบ เป็ นขั้นตอนที่สื่อผลของ
การเทียบรอยให้ผเู ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ งองค์กรยอมรับ เช่น รายงานผลสรุ ป เป็ นต้น
3.2 การสร้ างเป้าหมาย เป็ นการนําผลที่ได้มาพิจารณาตั้งเป้ าหมาย สําหรับการ
วางเป้ าหมายควรจะมีการกําหนดเป้ าหมายที่สมเหตุสมผล คําว่าเป้ าหมาย (goal) หมายถึง สภาพที่
ต้องการ เป้ าหมายเป็ นตัวกําหนดทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปถึงและเป็ นตัวกําหนดจุดเน้น เป้ าหมายที่ดี
จะทําให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการมีความเป็ นไปได้สูง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย
4.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ การทําแผนปฏิบตั ิการ แผนปฏิบตั ิการปรับปรุ งอาจสร้าง
ขึ้นโดยใช้เครื่ องมือการสร้างฉากจําลอง (Scenario Development) การคิดใหม่ทาํ ใหม่ (Greenfield
Design) หรื อการออกแบบกระบวนการใหม่ (Redesign Process Flow) โดยใช้แนวความคิดที่ได้จาก
คู่เทียบมาเป็ นฐานการสร้าง
4.2 การดําเนินตามแผนปฏิบัติและติดตามผล เป็ นขั้นตอนการทําแผนปฏิบตั ิการที่
ได้รับความเห็นชอบแล้วไปปฏิบตั ิและตรวจติดตามผล การทําแผนปฏิบตั ิการควรจะมีการ
ดําเนินการทําแผนให้เป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดลักษณะของงาน
ขั้นที่ 2 เรี ยงลําดับงาน
ขั้นที่ 3 จัดสรรทรัพยากร
ขั้นที่ 4 วางกําหนดการ
ขั้นที่ 5 วางขอบข่ายความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 6 กําหนดผลลัพธ์ที่คาดหมาย
ขั้นที่ 7 การตรวจติดตาม
เอกสารประกอบแผนปฏิบตั ิการใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า ของการปฏิบตั ิงาน หรื ออาจจะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการเทียบรอยครั้งต่อๆ ไปที่
จะใช้ควบคู่กบั แผนปฏิบตั ิการควรจะมีสาระในเรื่ องต่อไปนี้
1. ตารางและแผนภูมิ
2. คําอธิ บาย
3. ช่วงห่าง
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4. ข้อเสนอแนะ
5. การจัดลําดับความสําคัญ
6. การประเมิน
4.3 ปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบว่าแผนงานที่ปฏิบตั ิบรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ จะต้องมีการปรับปรุ งอย่างไร หากต้องการทําการเทียบรอยอีกครั้งหน้าควรจะ
ปรับปรุ งอย่างไร
อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดจะนํามาเป็ นประโยชน์ในการศึกษาสภาพความแตกต่าง
ระหว่างองค์กรเทียบรอยและคู่เทียบว่ามีเรื่ องอะไร แค่ไหน และแตกต่างกันด้วยเหตุผลอะไร หรื อ
ปั จจัยอะไร หลังจากนี้คือ การทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุ งตนเองให้มีระดับ
ใกล้เคียงหรื อเท่ากับระดับของคู่เทียบ จะต้องมีการพิจารณาทบทวนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าการเทียบรอยก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อองค์กร
อย่างแท้จริ ง
การสร้างกระบวนการใหม่ที่ดีหว่าเก่าขึ้นมาใช้ สิ่ งที่ควรทําคือจะต้องตัดสิ นใจเลือก
กิจกรรมที่สาํ คัญมากที่สุดมาดําเนินการก่อน ดังนั้น จึงต้องจัดทําโครงการนําความเปลี่ยนแปลงเข้า
มาสู่ องค์กรการทําดังนี้จะมีผลให้เกิดการต่อต้านจากบุคลากร เนื่องจากเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ที่
จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการวางแผนลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 5 การระบุปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคการเทียบรอย
ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้
เลือกองค์ประกอบ ความรู ้เรื่ องกระบวนการทํางาน เพิม่ เติมการศึกษาค้นคว้าให้ได้
ของตนเองไม่เพียงพอ
ความรู ้เรื่ ององค์ประกอบความ
ความสําเร็ จของ
สําเร็ จของกระบวนการโดยการ
กระบวนการผิด
แสวงหาความร่ วมมือจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางาน
ที่นาํ มาเทียบรอย
เลือกคู่เทียบไม่ตรง การวิจยั และ/หรื อการรวบรวม ค้นคว้าเพิ่มเติม ค้นเอกสาร และ
จุดประสงค์
ข้อมูลขั้นต้นไม่เพียงพอ
สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
ทั้งบุคลากรภายใจและภายนอก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่ให้
แสวงหาความสนับสนุนจากผู ้
การเทียบรอย
ความสนใจมากพอ
บริ หารให้มากขึ้นแสดงให้บุคลากร
ก่อให้เกิด
เห็นว่าผูบ้ ริ หารสนับสนุน
ผลทางปฏิบตั ินอ้ ย
นําผลที่ได้จากผูป้ ฏิบตั ิที่ดีที่สุดเข้า มา
ผูบ้ ริ หารไม่ยอมรับ ข้อมูลไม่เพียงพอ/คุณภาพ
ในการทํางาน แสดงให้ผบู ้ ริ หารเห็นวิธี
แนวความคิด
ข้อมูลไม่พอ/วิธีการนําเสนอ
ปฏิบตั ิของผูท้ ี่ทาํ ได้ดีที่สุด
ไม่ดี
ข้อมูลที่ได้ไม่มี
ปริ มาณข้อมูลน้อยเกินไปหรื อ พิจารณาตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ
ประสิ ทธิ ภาพ
มากเกินความต้องการ/นําข้อมูล ความสําเร็ จอีกครั้งว่าถูกต้อง
และละเอียดพอเพียง
มาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
ไม่ได้รับความร่ วมมือ ความไม่ไว้วางใจ/ การไม่เห็น ชี้แจงประโยชน์ที่ท้งั สองฝ่ ายจะได้รับ
หรื อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การ
จากผูท้ ี่จะเป็ นคู่เทียบ ประโยชน์/ วิธีการติดต่อไม่
เลือกคู่เทียบ
เหมาะสม
ศึกษาองค์ประกอบ ไม่เข้าใจลําดับความสําคัญของ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิ
ที่ดีที่สุดและแผนธุรกิจของตนเอง
ความสําเร็ จหลายตัว ธุ รกิจของตนเอง
เกินไป
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ตารางที่ 6 ประโยชน์จากการเทียบรอย เหตุผลและเวลาการเกิดผล
ประโยชน์ จากการเทียบรอย
ประโยชน์
เหตุผล
ระยะเวลา
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ เห็นผลได้ทนั ทีที่เริ่ มใช้
กระบวนการใหม่ และ
และเพิ่มผลกําไร
กระบวนการ โดยลดค่าใช้จ่าย
ในด้านการสู ญเสี ยและการทํางานซํ้า ตลอดระยะเวลาที่เหลือ
ให้ความสําคัญแก่ภาวะ มีการอภิปรายระหว่าง บุคลากร
ก่อนการดําเนินงาน
ผูน้ าํ
เพื่อการทํางานที่จะให้ผลดีแก่องค์กร การเทียบรอย
ให้ความสําคัญแก่ผบู ้ ริ หาร ทําให้ผบู ้ ริ หารเน้นความสําคัญไปที่
ภายใน 3 เดือนแรก
และส่ งเสริ มการสื่ อสาร กระบวนการหลักของธุ รกิจ
ช่วยประหยัดหรื อช่วยให้ มีการวิเคราะห์และทําความเข้าใจ
ภายใน 3 เดือนแรก
มีการใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า กระบวนการทํางาน
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ลดจํานวนความผิดพลาด การทํางาน ภายใน 3 เดือนแรก
ดําเนินงานขององค์กร
ซํ้า และการทํางานซํ้าซ้อน
สร้างมูลค่าเพิม่ หรื อ
มีการสํารวจกิจกรรมต่างใน
ภายใน 3 เดือนแรก
ลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่ กระบวนการว่ามีคุณค่าเพียงใด
ท้าทายความคิด
การเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดของคน เมื่อมีการติดต่อและ
อื่นช่วยประหยัดเวลา กระตุน้ ความคิด ไปเยีย่ มคู่เทียบ
ใหม่ๆ
การค้นคว้าหาความรู ้
เริ่ มภายใน 3 เดือนหลังการ
มุ่งความสนใจไปที่
กระบวนการหาคู่เทียบ
เทียบรอย แต่จะเห็นชัดเจน
ภายนอกองค์กรและ
ขึ้นภายใน 1 ปี
เรี ยนรู ้นวัตกรรมใหม่
ลดจํานวนการแก้ปัญหา มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการใหม่
ภายใน 1 เดือนและจะ
เฉพาะหน้า
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
มีผลดีต่อลูกค้าและ
ใช้มุมมองของลูกค้าและผูส้ ่ งมอบมา นับจากการเริ่ มใช้
ผูส้ ่ งมอบ
ปรับกระบวนการใหม่
กระบวนการใหม่ในองค์กร
ได้มีการติดต่อใกล้ชิดกับ การเทียบรอยทําให้ตอ้ งติดต่อสื่ อสารกัน เมื่อมีการเยีย่ มคู่เทียบ
องค์กรอื่นๆ
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2. ลีน (Lean)
ความเป็ นมา
ลีน (Lean) เป็ นวิวฒั นาการของการจัดการของมนุษย์ หลายคนคงจะได้คุน้ เคยกับคําว่า
“Just-in-Time” (JIT) หรื อที่เรี ยกกันว่า “ทันเวลาพอดี ” เราได้ยนิ คํานี้กนั มานานนับสิ บปี มีนกั
ปฏิบตั ินาํ แนวคิดที่แตกต่างมากมายมาปฏิบตั ิใช้เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายสถานะแบบทันเวลาพอดี
แต่ก็ยงั ไม่มีใครทําได้ดีกว่าบริ ษทั Toyota ซึ่งได้กลายมาเป็ นต้นแบบแนวคิดแบบลีนโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
Toyota ตั้งใจอย่างเดียว คือ ทําธุ รกิจให้ดีที่สุด มีแนวคิดอยูอ่ ย่างเดียว คือ TPS (Toyota Production
System) ที่ทาํ ให้เกิดสภาพทันเวลาพอดี แนวคิด TPS อยูใ่ นวงการอุตสาหกรรมมานานมากพอๆ กับ
การพัฒนาองค์กรของ Toyota และไม่ได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้น พูดได้วา่
Toyota เป็ นต้นแบบของอุตสาหกรรมโลก ส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่กิจกรรมกระบวนการผลิต
ในปี 1990 Jame Womack และ Daniel Jones ที่พยายามถอดรหัสลับที่ฝังอยูใ่ นแนวคิด
แบบ TPS จนกลัน่ ออกมาเป็ นแนวคิดแบบลีน ( Lean Thinking) และระบบการผลิตแบบลีน (Lean
Production) ขึ้นในหนังสื อ ที่ชื่อว่า The Machine that Changed the World ที่มีหลักการง่ายๆ ที่
ครอบคลุมทุกอย่างอยู่ 5 ประการที่พร้อมจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุ รกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ
ด้วย และยิง่ ไปกว่านั้น Jame และ Kaniel ยังได้นาํ เสนอความคิดในการขยายแนวคิดแบบลีนออก
ไปทัว่ ทั้งองค์กรและโซ่อุปทาน จนเป็ น Lean Enterprise และ Extended Lean Enterprise ซึ่ งจะเห็น
ว่า Toyota ที่ได้พฒั นาแนวคิดแบบลีนอยูแ่ ล้ว แต่จาํ กัดอยูใ่ นการผลิต ในปัจจุบนั ก็ได้ขยายออกไป
ทัว่ ทั้งองค์กร และโซ่อุปทานเช่นกัน ภายใต้ “วิถีแห่งโตโยต้า ” (The Toyota Way) หรื อพูดอีกอย่าง
ว่า วิถีแห่งโตโยต้านั้นก็คือ การที่ Toyota นําเอา Lean Enterprise ประยุกต์ใช้กบั องค์กรทั้งโซ่
อุปทาน
แนวความคิดแบบลีน
ในปี 1912-1990 Taichi Ohno ผูบ้ ริ หารโตโยต้า ได้นาํ เทคนิคลีนมาใช้ในเรื่ องของ
วิธีการเฉพาะที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเฉพาะแบบในหน่วยงานวิศวกรรม แผนกจัดซื้ อกลุ่ม
การขาย และโรงงาน เช่น ทีมงานที่ทุ่มเทให้กบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาเป้ าหมาย การ
กําหนดการผลิต แบบปรับเรี ยบ ( Level Scheduling) การผลิตแบบเซลลูล่าร์
(Cellular
Manufacturing)
Taichi ได้กล่าวถึง “ความสู ญเปล่า ” (Waste) ในภาษาญี่ปุ่นเรี ยกว่า Muda ความสู ญ
เปล่าที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ซ่ ึ งมีการนําทรัพยากรไปใช้ แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น ซึ่ ง
ระบุชนิดของความสู ญเปล่าไว้ 7 ประการ เช่น การทําให้เกิดความผิดพลาดจนต้องมีการแก้ไข การ
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ผลิตชิ้นงานที่ยงั ไม่มีใครต้องการ ทําให้เกิดเป็ นสิ นค้าคงคลังและมีสินค้าค้างเหลืออยู่ ขั้นตอนต่างๆ
ของขบวนการที่ไม่ได้มีความจําเป็ นจริ งๆ การเคลื่อนย้ายพนักงานและการขนส่ งสิ นค้า จากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างไร้จุดประสงค์ กลุ่มคนงานตรวจจุดปฏิบตั ิงานปลายทางที่ยนื รออยูเ่ ฉยๆ
เนื่องจากจุดปฏิบตั ิงานต้นทางไม่ได้จดั ส่ งชิ้นงานให้ตรงเวลารวมถึงการผลิตสิ นค้าและการบริ การที่
ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ความสู ญเปล่าดังกล่าวได้ถูกกําจัดออกไปด้วย แนวความคิด
แบบลีน โดยแนวความคิดแบบลีนจะช่วยให้มีวธิ ี การระบุคุณค่า ช่วยจัดลําดับการดําเนินการสร้าง
คุณค่าที่ดีที่สุดให้ ช่วยควบคุมขบวนการ กิจกรรมต่างๆ ไม่ให้หยุดชะงัก และช่วยทําให้สิ่งต่างๆ
เหล่านี้มีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นไปอีก แนวความคิดแบบลีนนี้อาจเรี ยกสั้นๆ ว่าลีน (Lean) ลีนเป็ นวิธี
ที่ช่วยจัดการให้ทาํ ได้มากยิง่ ขึ้นด้วยแรงน้อยลง อุปกรณ์นอ้ ยลง เวลาน้อยลงและพื้นที่นอ้ ยลง ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยให้เข้าใกล้สู่การผลิตเฉพาะสิ่ งที่ลูกค้าต้องการได้มากยิง่ ขึ้นด้วย แนวคิด
แบบลีนนี้ยงั เป็ นการช่วยหาทางสร้างงานใหม่มากกว่าจะเป็ นการรื้ อกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดแบบลีน สามารถสรุปเป็ นหลักการเบือ้ งต้ นได้ 5 ข้ อ คือ
1. การระบุคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง
2. ระบุสายธารคุณค่า (Value Stream) ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. สร้างการไหล (Flow) ให้แก่ คุณค่าโดยปราศจากการหยุดชะงัก
4. ให้ลูกค้าเป็ นผูด้ ึง (Pull) คุณค่าจากผูผ้ ลิต
5. มุ่งดําเนินการสู่ ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
หลักการเบือ้ งต้ นแนวคิดแบบลีน สรุ ปได้ ดังนี้
1. การระบุคุณค่ า (Value)
จุดเริ่ มต้นที่สาํ คัญของแนวคิดแบบลีน คือ คุณค่า
(Value) ซึ่ งคุณค่านี้จะสามารถ
กําหนดขึ้นได้โดยลูกค้ารายสุ ดท้ายเท่านั้น และมักจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์น้ นั อยูใ่ นรู ป
ของผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กาํ หนดไว้ (ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าหรื อการบริ การ ซึ่ งมักจะเป็ นทั้ง 2 อย่างใน
เวลาเดียวกันด้วย) ซึ่ งจะเป็ นไปตามความต้องการในเรื่ องของราคาและเวลาของลูกค้าโดยเฉพาะ
ผูผ้ ลิตจะเป็ นผูส้ ร้างคุณค่าขึ้นมา แต่ได้มาจากมุมมองของลูกค้า ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้อง
ระบุคุณค่า การระบุคุณค่า ต้องเริ่ มจากแนวคิด จนไปถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ สั่งซื้ อ จนกระทัง่ ส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์จนถึงลูกค้า การระบุคุณค่าอย่างแม่นยําจะเป็ นขั้นตอนแรกที่สาํ คัญในแนวคิดแบบลีน
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2. การบ่ งชี้สายธารคุณค่ า (Value Stream)
สายธารคุณค่า (Value Stream) คือ ชุดการกระทําที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมดที่กาํ หนดไว้
เพื่อนําไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (ไม่วา่ จะเป็ น สิ นค้า การบริ การ หรื อการผสมผสานของทั้ง 2
อย่าง โดยผ่านไปตามงานที่เกี่ยวกับการจัดการหลัก 3 สิ่ ง ไม่วา่ กับธุ รกิจใดๆ ซึ่ งคือ งานแก้ไขปัญหา
(Problem-solving Task) ที่เริ่ มจากตั้งแต่เป็ นแนวคิด ผ่านการออกแบบและงานด้านวิศวกรรมอย่าง
ละเอียด ไปจนถึงการเริ่ มการผลิต งานจัดการสารสนเทศ (Information Management Task) ที่เริ่ ม
จากการรับคําสั่งซื้อ ผ่านการกําหนดตารางการผลิตอย่างละเอียด ไปจนถึงการส่ งมอบสิ นค้า และ
งานแปลงสภาพเชิ งกายภาพ (Physical Transformation Task) ที่เปลี่ยนจากวัตถุดิบไปเป็ นผลิตภัณฑ์
สําเร็ จรู ปในมือของลูกค้า การระบุสายธารคุณค่าทั้งสาย สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้น
ดังนั้น แนวคิดแบบลีน คือ ต้องคิดให้เกินจากขอบเขตของความเป็ นบริ ษทั ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานการวัดผลในธุ รกิจต่างๆ ทัว่ โลก แต่ให้มองไปที่ภาพรวม นัน่ คือ มองไปที่ชุดกิจกรรม
ทั้งหมดที่ส่งผลให้เกิดการสร้างและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง จากเมื่อเป็ นแนวคิด ไปจนถึง
การออกแบบอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง จากการขายเบื้องต้น ไปจนถึง
การป้ อนคําสั่งซื้อ และการกําหนดตารางการผลิต ไปจนถึงส่ งมอบสิ นค้า และจากวัตถุดิบที่ผลิตจาก
ที่แสนไกลและไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง จนเข้าไปถึงมือของลูกค้า กลไกขององค์กรที่
สามารถทําสิ่ งเหล่านี้ได้คือสิ่ งที่เราเรี ยกว่า วิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise) โดยมีการ
ปรึ กษาหารื อกันระหว่างบริ ษทั คู่คา้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสร้างช่องทางสําหรับสายธารคุณค่าทั้ง
สายด้วยการกําจัดความสู ญเปล่า (Waste)
ในยุคที่บริ ษทั แต่ละรายมีการจัดจ้างจากภายนอกมากขึ้นและตัวพวกเขาเองทําน้อยลง
นั้น ความต้องการที่แท้จริ งคือให้เหล่าพันธมิตรของบริ ษทั คู่คา้ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกบริ ษทั
นั้น ได้ทาํ การตรวจตราสายธารคุณค่าที่ไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจ โดยพันธมิตร
เหล่านี้จะคอยตรวจสอบขั้นตอนการสร้างคุณค่าทุกๆ ขั้นตอนและตลอดไปตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์
ยังคงอยู่
การสร้างวิสาหกิจแบบลีนนั้น ต้ องการ แนวทางใหม่ๆ ในการคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ซึ่ งเป็ นหลักการเบื้องต้นทัว่ ๆ ไปสําหรับพฤติกรรมการกําหนดข้อปฏิบตั ิ
ระหว่างบริ ษทั และต้องการ ความโปร่ งใส ในทุกๆ ขั้นตอนที่ปฏิบตั ิตลอดสายธารคุณค่า เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละคนสามารถที่จะตรวจสอบว่าบริ ษทั อื่นๆ ประพฤติตวั ตามหลักการที่ได้ตกลงกันไว้
หรื อไม่
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3. การไหล (Flow)
เมื่อได้มีการระบุคุณค่ามาอย่างละเอียดถี่ถว้ น วิสาหกิจแบบลีนได้เขียนแผนผังสาย
ธารคุณค่าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างครบถ้วน และขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความสู ญเปล่า
อย่างเห็นได้ชดั นั้นถูกกําจัดออกไปแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการจัดทําขั้นตอนการสร้างคุณค่าที่ยงั คง
เหลืออยูน่ ้ นั คือการไหล ขั้นตอนนี้จาํ เป็ นต้องมีการจัดเรี ยงกระบวนการความคิด
Taiichi Ohno อ้างว่า แนวความคิดของวิธีแบบผลิตเป็ นชุดและเข้าแถวรอ ( Batch-andQueue) เป็ นแนวความคิดแบบดัง่ เดิมนี้ เกิดจากอารยธรรมของชาวนาพวกแรกๆ ฝังใจอยูก่ บั การทํา
เป็ นชุดๆ (เก็บเกี่ยวผลผลิตปี ละครั้ง) และเก็บไว้ (ในยุง้ ฉาง)
การต่อต้านแนวคิดแบบผลิตเป็ นชุดๆ แบ่งเป็ นแผนกๆ เนื่องจากเกือบทัว่ ไปแล้ว งาน
สามารถบรรลุผลสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องแม่นยําได้มากยิง่ ขึ้น เมื่อทํางานอย่าง
ต่อเนื่องจากวัตถุดิบไปจนเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป คือ หลายอย่างทํางานได้ดีข้ ึนเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ตวั
ผลิตภัณฑ์และสิ่ งที่ผลิตภัณฑ์ตอ้ งการ มากกว่ามุ่งเน้นไปที่การจัดองค์กรหรื ออุปกรณ์ เพื่อให้ทุกๆ
กิจกรรมที่จาํ เป็ นต้องมีในการออกแบบ สั่งซื้อ และทําให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดขึ้นโดยมีการไหล
แบบต่อเนื่อง (Continuous Flow)
การเปลี่ยนจากที่เป็ นแผนกและผลิตแบบเป็ นชุดๆ ไปเป็ นการไหลแบบต่อเนื่อง โดย
สามารถเพิม่ ผลิตภาพ ( Productivity) ได้เท่าตัวและสามารถลดความผิดพลาดและเศษชิ้นงานลงได้
รวดเร็ ว
4. การดึง (Pull)
ผลกระทบของการเปลี่ยนจากการทํางานเป็ นแผนกและทําการผลิตแบบเป็ นชุดๆ ที่
มีต่อทีมสร้างผลิตภัณฑ์และผลิตแบบมีการไหลที่มองเห็นได้อย่างแรกเลยคือ เวลาที่ตอ้ งการใช้ใน
การดําเนินการจากตั้งแต่ ต้น เป็ นแนวคิดไปจนถึงเริ่ มเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ จากการขายไปจนถึงการ
จัดส่ ง และจากวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้านั้นลดลงได้รวดเร็ วอย่างน่าทึ่งเมื่อได้เริ่ มนํา “การไหล” มาใช้
แล้ว จากที่ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้เวลาในการออกแบบเป็ นปี ๆ ก็เหลือแค่เป็ นเดือน จากการสั่งซื้อที่เคย
ใช้เวลาเป็ นวันๆ ก็เสร็ จสมบูรณ์ได้แค่ในเวลาไม่กี่ชวั่ โมง และเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ระบบลีน
ยังทําให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยให้มาผสมผสานกันอย่างไรก็ได้
เพื่อให้สามารถผลิตตามปริ มาณความต้องการสิ นค้าที่มีการเปลี่ยนอย่างทันทีทนั ใด
การลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังและการเร่ งความเร็ วให้กบั อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน
(Return on Investment : ROI) ที่ทาํ ให้ได้ลาภลอยเป็ นเงินสดมาครั้งหนึ่ง แท้จริ งแล้ว มันเป็ น
เช่นนั้นเพราะว่าความสามารถในการออกแบบ การกําหนดการ และการผลิตเฉพาะสิ่ งที่ลูกค้า
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ต้องการ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ หมายถึงการเลิกการพยากรณ์การขาย (Sales Forecast) และเพียงแค่
ผลิตเฉพาะสิ่ งที่ลูกค้าบอกว่าต้องการจริ งๆ นัน่ คือ ความสามารถปล่อยให้ลูกค้า ดึง (Pull) สิ นค้าไป
จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตตามที่เขาต้องการมากกว่าที่จะเป็ นการ ผลัก (Push) สิ นค้าไปให้ลูกค้า ซึ่ งมักไม่ได้
เป็ นที่ตอ้ งการด้วย ยิง่ ไปกว่านั้น ลูกค้าจะมีความเสถียรเพิ่มขึ้นมากเมื่อพวกเขารู ้วา่ พวกเขาจะ
สามารถได้รับสิ่ งที่พวกเขาต้องการทันที และเมื่อผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งทําแผนโฆษณาด้วยการลดราคา
สิ นค้าลงเพื่อที่จะผลักสิ นค้าที่ได้ผลิตไปแล้วแต่ไม่มีใครต้องการอยูเ่ ป็ นระยะๆ ด้วย
5. ความสมบูรณ์ แบบ (Perfection)
เมื่อองค์กรเริ่ มต้นที่จะระบุ คุณค่ า (Value) อย่างแม่นยํา ก็ให้ระบุ สายธารคุณค่ า
(Value Stream) ตลอดทั้งสาย สร้างขั้นตอนการสร้างคุณค่าสําหรับ การไหล (Flow) ของผลิตภัณฑ์
ที่เฉพาะเจาะจงอย่างต่อเนื่อง และปล่อยให้ลูกค้าเป็ นผู ้ ดึง (Pull) คุณค่าจากบริ ษทั แล้ว กระบวนการ
ในการลดแรงงาน เวลา พื้นที่ ต้นทุน และความผิดพลาดนั้นจะไม่มีวนั จบสิ้ น ในช่วงเวลาที่มีการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะเกือบๆเท่ากับสิ่ งที่ลูกค้าต้องการจริ งๆ ทันทีทนั ใดนั้น ความสมบูรณ์ แบบ
(Perfection) ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานข้อมูลสุ ดท้ายและเป็ นข้อที่ 5 ของแนวคิดแบบลีนก็เกิดขึ้น
เพราะว่าหลักการพื้นฐานเบื้องต้นทั้ง 4 ข้อนั้นมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันอยูใ่ นวงจร
ของความถูกต้อง เพื่อบรรลุถึงคุณค่าที่จะทําให้การไหลเร็ วขึ้น จะต้องเผย ความสู ญเปล่า ที่ซ่อนอยู่
ในสายธารคุณค่าออกมาให้ได้ และยิง่ ดึงได้ยากเท่าไร ก็ตอ้ งยิง่ ทําให้สิ่งที่กีดขวางการไหลนั้น
ปรากฏออกมาให้ได้มากเท่านั้นเพื่อที่จะได้กาํ จัดมันออกไป
บางทีส่ิ งสําคัญที่สุดที่จะกระตุน้ ไปสู่ ความสมบูรณ์แบบก็คือ
ความโปร่ งใส ซึ่ง
หมายความว่า ในระบบลีนนั้น ทุกคน (ทั้งผูร้ ับเหมาช่วง ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบขั้นที่ 1 ผูบ้ ูรณาการระบบ ผู้
กระจายสิ นค้า ลูกค้า และพนักงาน) สามารถมองเห็นข้อเท็จจริ งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบลีนได้ ซึ่ง
ทําให้สามารถค้นพบหนทางในการสร้างคุณค่าที่ดีกว่าเดิมได้ง่ายขึ้นด้วย
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเป็ นชุดและเข้าแถวรอ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบดั้งเดิม ไป
เป็ นการไหลแบบต่อเนื่องโดยมีลูกค้าเป็ นผูด้ ึงที่มีประสิ ทธิ ผลนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานขึ้นได้ถึง 2 เท่าตลอดทางที่ผา่ นไปในระบบ ในขณะที่ช่วยตัดทอนเวลาที่ใช้ในการสร้าง
ผลผลิตลงได้ถึง 90% และช่วยลดสิ นค้าคงคลังในระบบได้ถึง 90% อีกด้วย โดยทัว่ ไปข้อผิดพลาดที่
หลุดไปถึงลูกค้าและเศษชิ้นงานที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตจะถูกตัดออกไปถึงครึ่ ง
เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน และสามารถลดเวลาที่ใช้ในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่จะ
ออกสู่ ตลาด ( Time-to-Market) ลงได้ถึงครึ่ งหนึ่ง ทั้งผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่อยูภ่ ายในตระกูล
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็สามารถลดต้นทุนลงได้มากขึ้นพอสมควร และยิง่ ไปกว่านั้น เงินลงทุนที่ตอ้ งการ
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ใช้ก็จะไม่แพงมาก และยิง่ ลดลงด้วย หากสามารถทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ส่ิ งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์เหล่านั้นและสามารถขายทิ้งไปได้
สิ่ งที่ตามมา คือ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ระหว่างทางไปสู่ ความสมบูรณ์แบบ
3. วงจร PDCD
ความเป็ นมาของวงจร PDCA
PDCA มาจากคําภาษาอังกฤษ 4 คําได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบตั ิ) Check
(ตรวจสอบ) และ Act (ดําเนินการให้เหมาะสม)
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่ งได้
พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริ กาเมื่อทศวรรษ 1930
ในระยะเริ่ มแรก วงจรดังกล่าวเป็ นที่รู้จกั กันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทัง่ ราวทศวรรษที่ 1950
ได้มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริ หารคุณภาพ
หลายคน จึงเรี ยกวงจรนี้วา่ “วงจร Deming”
เมื่อเริ่ มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝ่ าย ในการดําเนินธุ รกิจเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งได้แก่ ฝ่ ายออกแบบ ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย และฝ่ ายวิจยั
ความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ฝ่ ายนั้น จะต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสิ นค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา (ภาพที่ 8) โดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อน
สิ่ งอื่นใด
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับขั้นตอนการวางแผนของฝ่ าย
ออกแบบ
หากมีการร้องเรี ยน ก็ตอ้ งนํา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
ออกแบบต่อไป หรื อวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้น

ผลิต

วิจยั

ผลิตให้สอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์
ที่ได้ออกแบบ

ขาย
ยอดขายย่อมยืนยันได้วา่
ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรื อไม่

ภาพที่ 8 วงจร PDCA ในยุคแรก
ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 10.
ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริ หาร ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการ
ดําเนินการให้เหมาะสม (ซึ่ งในระยะเริ่ มแรกหมายถึงการปรับปรุ งแก้ไข) แต่ก็ยงั ไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
ขณะที่ฝ่ายบริ หารกําหนดแผนงานและตั้งเป้ าหมายสําหรับพนักงาน พนักงานก็ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิให้
บรรลุตามเป้ าหมายที่ฝ่ายบริ หารได้กาํ หนดขึ้น ในขณะที่ผตู ้ รวจสอบคอยตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นระยะๆ และรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารทราบ หากการปฏิบตั ิงานมีความ
ผิดพลาดหรื อเบี่ยงเบนไปจากเป้ าหมาย ก็จะได้แก้ไขได้ทนั ที พนักงานที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตาม
เป้ าหมายก็จะได้รับรางวัลเป็ นการตอบแทน แต่ถา้ ไม่สามารถทําได้ตามเป้ าหมายก็จะถูกประเมินผล
การปฏิบตั ิงานที่ต่าํ การดําเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้วา่ ค่อนข้างแข็งกระด้าง นอกจากผูบ้ ริ หาร
จะไม่ประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่ งเป็ นผูท้ ี่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการทํางานแล้ว ยังขาด
วิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่ องของการประสานงสานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในขั้นตอนการวางแผนและแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
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อย่างไรก็ตาม วงจร Deming ได้พฒั นาไปในทิศทางที่นุ่มนวลขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่ ง
ได้ให้ความสําคัญกับพื้นฐานการบริ หารงาน 2 อย่าง นัน่ ก็คือ การสื่ อสารและความร่ วมมือร่ วมใจ
จากทุกคนในหน่วยงาน ( ภาพที่ 9) โดยผูบ้ ริ หารยังคงเป็ นผูก้ าํ หนดแผนงาน แต่จะสื่ อสารผ่าน
ช่องทางหัวหน้างาน และพนักงานตามลําดับขั้น เป้ าหมายถูกกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมเป็ นไป
ได้ และอยูใ่ นระดับที่ทา้ ทายความสามารถของพนักงาน การตรวจสอบมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาว่า
มีความยุง่ ยากและมีปัญหาอะไรบ้าง ไม่ใช่การจับผิด ส่ วนขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสมมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทําเป็ นมาตรฐาน หรื อเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะให้บรรลุแผนได้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก
ด้วยแนวทางนี้ พนักงานจะได้รับการอบรมให้รู้จกั การวางแผน การปฏิบตั ิการตรวจสอบ และการ
ดําเนินการให้เหมาะสมได้ดว้ ยตนเอง
(ฝ่ ายบริ หาร)
วางแผน
วางแผน

(ฝ่ ายบริ หาร)

ดําเนินการให้
เหมาะสม

ดําเนินการให้
เหมาะสม

ตรวจสอบ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

(พนักงาน)

ตรวจสอบ

(ผูต้ รวจสอบ และฝ่ ายบริ หาร)

ภาพที่ 9 วงจร PDCA แบบญี่ปุ่น
ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 11.
ส่ งผลให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ทาํ ให้เกิดการปรับปรุ งก็จะถูกจัดทําเป็ น
มาตรฐานการทํางาน ( ภาพที่ 10) ซึ่งก็จะ ทําให้การทํางานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุ ด อาจเริ่ มด้วย
การปรับปรุ งเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การปรับปรุ งที่มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 10 วงจร PDCA กับการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุน้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 12.
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกๆ เรื่ อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่ วนตัว การเรี ยน
หนังสื อ การเดินทาง การทํากิจวัตรประจําวัน จนถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
โครงสร้ างของวงจร PDCA
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน ” อย่างรอบคอบ
เพื่อ “การปฏิบตั ิ ” อย่างค่อยเป็ นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ ” ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบตั ิใดมี
ประสิ ทธิ ผลที่สุด ก็จะจัดทําให้เป็ นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ก็ตอ้ งมองหาวิธีการ
ปฏิบตั ิใหม่หรื อใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
วงจร PDCA เชิ งปฏิบัติ
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกๆ เรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ องการแก้ปัญหา และ
ปรับปรุ งสิ่ งต่างๆ ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ในเชิงปฏิบตั ิ วงจร PDCA สามารถแบ่งได้เป็ น 7 ขั้น ดังนี้
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ตารางที่ 7 ขั้นตอน PDCA เชิงปฏิบตั ิ
ขั้นตอน

การวางแผน
(Plan)

การปฏิบตั ิ (Do)

การตรวจสอบ (Check)
การดําเนินการให้เหมาะสม
(Act)

การแก้ ปัญหาและปรับปรุ งงาน
ขั้นที่ 1 เลือกหัวข้อที่จะศึกษา
1.1 คัดเลือกกระบวนการที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุ ง
1.2 ระบุลกู ค้า
1.3แต่งตั้งทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 กําหนดตัววัดผล
2.2 วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 ตั้งคําถามเพื่อวิเคราะห์
2.4 วิเคราะห์หาสาเหตุดา้ นคุณภาพ
ขั้นที่ 3 ระบุสาเหตุตน้ ตอ
3.1 เขียนผังการดําเนินงาน
3.2 ประเมินหาสาเหตุที่เป็ นไปได้
ขั้นที่ 4 กําหนดแนวทางปรับปรุ งและลงมือปฏิบตั ิ
4.1 ศึกษาผลกระทบ
4.2 สรุ ปแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
4.3 ระบุผสู ้ นับสนุน
4.4 พัฒนาแผนการลงมือปฏิบตั ิ
4.5 ปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการใหม่
ขั้นที่ 5 ประเมินแนวทางแก้ไข
ขั้นที่ 6 จัดทํามาตรฐาน
ขั้นที่ 7 บันทึกผลความพยายามและเลือกหัวข้อศึกษาใหม่

ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 23-24.
ในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งสิ่ งต่างๆ ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องนั้น ส่ วนใหญ่จะมุ่งไปที่
ศัตรู ร้าย 5 ประการ ได้แก่ ของเสี ย ความผิดพลาด ความล่าช้า ความสิ้ นเปลือง และอุบตั ิเหตุบาดเจ็บ
ดังนั้น เป้ าหมายของการปรับปรุ งก็คือ การป้ องกันไม่ให้ศตั รู ตวั ฉกาจเกิดขึ้นอีก

44
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
วงจร PDCA เป็ นวิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุ งอย่างเป็ นระบบวิธีหนึ่ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนสําคัญ โดยในแต่ละขั้นตอน เราสามารถเลือกใช้เครื่ องมือคุณภาพได้
หลากหลายเพื่อช่วยในการศึกษา เช่น เครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 (ได้แก่ ผังการดําเนินงาน
(Flow-chart) แผนภูมิฮีสโตแกรม ( Histogram) ผังพาเรโต ( Pareto Chart) ผังก้างปลา ( Fishbone
Diagram) แผ่นตรวจสอบ ( Check Sheet) แผนภูมิควบคุม ( Control Chart) และแผนภูมิกระจาย
(Scatter Diagram) และเทคนิคการระดมสมอง เป็ นต้น
วางแผนการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
6.จัดทํามาตรฐาน
7.บันทึกผลความพยายามและ
เลือกหัวข้อที่จะศึกษาใหม่
ดําเนิ นการให้เหมาะสม
หลังจากตรวจสอบ
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง

1.เลือกหัวข้อที่จะศึกษา
2.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ระบุสาเหตุตน้ ตอ

วางแผน

ปฎิบัติ

ดําเนินการ

ตรวจสอบ

ลงมือปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
4.กําหนดแนวทางปรับปรุ ง
และลงมือปฎิบตั ิ

ตรวจสอบผลการปรับปรงเปลี่ยนแปลง
5.ประเมินแนวทางแก้ไข

ภาพที่ 11 วงจร PDCA กับการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 23-24.
ขั้นตอนการวางแผน (PLAN)
ในขั้นตอนการวางแผนเราต้องตรวจสอบกระบวนการ การทํางานและผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการแก้ปัญหาและปรับปรุ งว่าเป็ นอย่างไร ขั้นตอนการวางแผนจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
สภาพปั จจุบนั และกําหนดวิธีการแก้ปัญหาปรับปรุ งงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล

45
ขั้นที่ 1 เลือกหัวข้ อทีจ่ ะศึกษา
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ การแสวงหาโอกาสในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
1. คัดเลือกกระบวนการที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุ ง
กระบวนการ คือ กิจกรรมที่เปลี่ยนปั จจัยนําเข้า (Input) ให้เป็ นผลผลิต (Output) โดย
ผลิตผลที่ผา่ นกระบวนการมาแล้วจะมีมูลค่ามากกว่าปั จจัยการผลิต กระบวนการที่ศึกษาอาจมี
ขอบเขตกว้างหรื อแคบก็ได้ ควรคัดเลือกกระบวนการที่มีผลต่อคุณลักษณะของสิ นค้าและบริ การที่
ลูกค้าให้ความสําคัญ
2. ระบุลูกค้า การระบุลูกค้า จะต้องประเมินให้ได้วา่ ใครคือลูกค้า ความต้องการของ
ลูกค้าคืออะไร ลูกค้าคาดหวังอะไร ต้องทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์วา่
องค์กรได้สนองความต้องการของลูกค้าแล้ว
3. แต่งตั้งทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งอาจเกิดขึ้น
จากการคัดเลือกของพนักงาน หรื ออาจมาจากการแต่งตั้งจากผูบ้ ริ หาร

ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ เพื่อให้ทีมงานศึกษารายละเอียดของกระบวนการที่จะ
แก้ปัญหาและปรับปรุ ง พร้อมทั้งระบุความผิดปรกติวา่ อยูใ่ นขั้นตอนใด ที่สาํ คัญทีมงานควร
พิจารณาว่าจะเก็บข้อมูลใดบ้าง ต้องเก็บข้อมูลจากที่ไหน และใครควรรับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะ
ได้ควบคุมกระบวนการให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป รายละเอียดในขั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1. กําหนดตัววัดผล
2. วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ตั้งคําถามเพื่อวิเคราะห์
4. วิเคราะห์หาสาเหตุดา้ นคุณภาพ
ขั้นที่ 2.1 กําหนดตัววัดผล
ความพยา ยามในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานจะสําเร็ จมากน้อยเพียงใด สามารถ
วัดได้จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นในอดีต โดยส่ วนใหญ่และเรา
ใช้ตวั วัด 3 ประเภท เพื่อประเมินการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน ดังนี้
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1. ตัววัดด้ านผลลัพธ์ (Outcome Measures)
ตัววัดด้านผลลัพธ์เป็ นตัววัดปฏิกิริยาของลูกค้า ที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การว่า
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้หรื อไม่ สร้างลูกค้าใหม่ๆ ได้หรื อไม่ และกระตุน้ ให้
ลูกค้ากลับมาใช้สินค้าหรื อบริ หารซํ้าได้หรื อไม่ ตัววัดเหล่านี้ ได้แก่ จํานวนครั้งที่ลูกค้าตอบรับใน
การซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
2. ตัววัดด้ านผลิตผล (Output Measures)
ตัววัดผลิตผลเป็ นตัววัดสิ นค้าหรื อบริ การในมุมมองทางด้านกายภาพ และ
ศักยภาพในการดําเนินงาน ตัววัดเหล่านี้ ได้แก่ คุณภาพสิ นค้า ราคา เวลาในการส่ งมอบ ฯลฯ
3. ตัววัดด้ านกระบวนการ (Process Measures)
ตัววัดด้านกระบวนการเป็ นตัววัดความปรกติและความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการตัววัดเหล่านี้ได้แก่ จํานวนชิ้นงานที่เสี ยเวลาในการรอคอยชิ้นงาน เวลาในการตั้งค่า
ของเครื่ องจักร ฯลฯ
ตัววัดที่กาํ หนดขึ้นมานั้น ใช้เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในบางองค์การอาจมีตวั วัดผลเหล่านี้อยูแ่ ล้ว แต่ก็ควรนํามากลัน่ กรองเสี ยใหม่ดว้ ยการตั้ง
คําถามว่า
1. องค์การเราต้องการทราบเรื่ องอะไร
2. อะไรคือสิ่ งที่สาํ คัญต่อลูกค้าของเรา
3. ตอนนี้เราได้รวบรวมข้อมูลอะไรไว้บา้ ง
4. ตัววัดอะไรบ้างที่มีอยู่ และมีประโยชน์ใช้งานได้ดีหรื อไม่
5. องค์การใช้ขอ้ มูลและตัววัดผลที่มีอยูอ่ ย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 2.2 วางแผนและเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลายประเภทที่สามารถนํามาใช้ได้ทุก
ขั้นตอนของ PDCA เริ่ มจาก ควรสร้างแบบฟอร์ มการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แบบฟอร์ มควร
มีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ การเก็บข้อมูล โดยใช้แผนภูมิพาราโต
(Pareto chart) จะช่วยให้เข้าใจการกระจายความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
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ขั้นที่ 2.3 ตั้งคําถามเพือ่ วิเคราะห์
เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความผิดปกติของกระบวนในช่วงเวลาที่ต่างกัน พร้อมกับทํา
ความเข้าใจสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้น
สําหรับความผิดปรกติที่เกิดขึ้น ทีมงานต้องทําความเข้าใจเสี ยก่อนว่า ถ้าความผิดปกติ
เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ แสดงว่า กระบวนการอาจมีขอ้ บกพร่ องบางอย่างก็ได้ แต่ถา้ ความผิดปกติ
เกิดขึ้นสู งมาก แสดงว่า อาจเกิดจากสาเหตุจากภายนอก ดังนั้น ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
จะต้องหาวิธีทาํ ให้กระบวนการทํางานเป็ นไปอย่างคงที่สมํ่าเสมอเสี ยก่อน
ขั้นที่ 2.4 วิเคราะห์ สาเหตุด้านคุณภาพ
ผลที่ตอ้ งการจากกระบวนการทํางาน คือ สิ นค้าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ท้งั ในปั จจุบนั และอนาคต เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ตดั สิ นคุณค่าของสิ นค้า หรื อ
บริ การ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. คุณลักษณะของสิ นค้าหรื อบริ การ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั
3. ราคา
4. การส่ งมอบ
ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน สามารถอาศัยเกณฑ์ ทั้ง 4 ประเภทที่เกี่ยวกับ
ความต้องการของลูกค้า มาเป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้
ขั้นที่ 3 ระบุสาเหตุต้นตอ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ เพื่อหาคําตอบว่า ทําไมความผิดปรกติจึงเกิดขึ้นใน
กระบวนการทํางาน โดยใช้เทคนิคเครื่ องมือพื้นฐาน เช่น การระดมสมอง และผังก้างปลาช่วยใน
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและปรังปรุ งงาน จะประสบผลสําเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อ สามารถควบคุม
สาเหตุตน้ ตอได้เท่านั้น รายละเอียดในขั้นที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 เขียนผังการดําเนินงาน
3.2 ประเมินหาสาเหตุที่เป็ นไปได้
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ขั้นที่ 3.1 เขียนผังงานดําเนินงาน
ผังการดําเนินงาน (Flowchart) ซึ่ งเขียนขึ้นตามกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นจริ ง
แสดงให้เห็นว่า มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีข้นั ตอนใดบ้างที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และขั้นตอนใดบ้างที่
ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม การเขียนผังการดําเนินงานโดยละเอียด จะช่วยให้ทีมงานเข้าใจความผิดปรกติ
และโอกาสที่จะปรับปรุ งได้ง่ายขึ้น
สั ญลักษณ์ ของผังการดําเนินงาน (Flowchart)
การเขียนอธิ บายกระบวนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้น จะต้องครอบคลุมขั้นตอน
สําคัญทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บ การตรวจสอบ หรื อการแก้ไขชิ้นงาน ทีมงานสามารถแร
เงาสัญลักษณ์สาํ หรับขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความผิดปรกติ หรื อขั้นตอนที่เหมาะสําหรับการปรับปรุ ง
เพื่อช่วยให้สังเกตได้ง่ายขึ้น
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ตารางที่ 8 สัญลักษณ์ของผังการดําเนินงาน (Flow chart)
สั ญลักษณ์

ความหมาย
รู ปสี่ เหลี่ยม แสดงซัพพลายเออร์หรื อลูกค้า ซึ่งเป็ นผูท้ ี่อยูน่ อกกระบวนการ ให้
เขียนชื่อซัพพลายเออร์ หรื อลูกค้าลงไปในรู ปสี่ เหลี่ยมทุกครั้ง
รู ปวงกลม แสดงขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ขั้นตอนแต่ละขั้น คือ
การเปลี่ยนสภาพปั จจัยนําเข้า ( input) จากขั้นตอนก่อนหน้าให้เป็ นผลิตผล
(output) สําหรับขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การเขียนรายละเอียด ขั้นตอน ควรเริ่ มด้วย
คํากริ ยา เช่น ชี้แจงทีมงาน รวบรวมสมาชิก บันทึก รายการ จัดทํา ชั้นวางหนังสื อ
เป็ นต้น
ลูกศร แสดงถึง การส่ งต่อปั จจัยนําเข้าสู่ ผลิตผลระหว่างซัพพลายเออร์ ขั้นตอน
ต่างๆ ในกระบวนการและลูกค้า
รู ปสามเหลี่ยม แสดงการจัดเก็บ หรื อชิ้นงานที่รอให้ดาํ เนินการต่อไป
(ไม่จาํ เป็ นเสมอไปสําหรับทุกๆ กระบวนการ)
รู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน แสดงขั้นตอนการอนุมตั ิ หรื อการพิจารณา ซึ่ งมักจะ
เขียนด้วยคําว่า ตรวจสอบ หรื อ ทดสอบ รู ปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนทุกรู ปมีผลิตผล
อย่างน้อย 2 อย่าง เช่น วัตถุดิบที่ผา่ นการตรวจสอบให้ใช้ได้หรื อวัตถุดิบที่
บกพร่ อง ทีมงานอาจระบุรายการทดสอบหรื อเกณฑ์การตรวจสอบ สําหรับขั้น
ตอนนี้ก็ได้
รู ปวงกลมแรเงา แสดงขั้นตอนที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีในผังการดําเนินงาน เนื่องจากไม่
สร้างมูลค่าเพิ่มใดๆ ให้กบั กระบวนการเลย ตัวอย่างเช่น การแก้ไขชิ้นงาน
สัญลักษณ์รูปสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ที่แสดงถึงขั้นตอนการตรวจสอบ มักจะมี
ผลิตผล ซึ่ งเป็ นการแก้ไขชิ้นงาน การที่ทีมงานแสดงการแก้ไขชิ้นงาน เป็ น
ขั้นตอนที่แยกออกมาต่างหาก แทนที่จะส่ งงานที่เสี ย กลับไปยังขั้นตอนเริ่ มต้น จะ
ทําให้เราเห็นภาพของการแก้ไขชิ้นงานได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 65.
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ขั้นที่ 3.2 ประเมินหาสาเหตุทเี่ ป็ นไปได้
สามารถใช้เครื่ องมือพื้นฐาน เช่น การระดมสมอง ผังก้างปลา ฯลฯ โดยพิจารณา
ร่ วมกับปั จจัยพื้นฐาน 4 ประการ คือ ระบบการบริ หาร กระบวนการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ และ
แรงงาน
การระดมสมอง (Brainstorming)
แบบฟอร์ มระดมสมอง ออกแบบมาเพื่อบันทึกความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนใน
ระหว่างการระดมสมอง ทีมงานสามารถถ่ายสําเนาแบบฟอร์ มนี้ ได้ตามต้องการ เพื่อบันทึกทุกความ
คิดเห็น และความคิดเห็นที่ได้ จะนําไปใช้ต่อ สําหรับแบบฟอร์ ม “การลงคะแนน 2 ชั้น”
เริ่มจาก
1. เขียนหัวข้อ การระดมสมองที่มีขอบเขตและเป้ าหมายชัดเจนบนกระดาน เพื่อให้
สมาชิกทุกคนสามารถเห็นได้ชดั เจน
2. กระตุน้ ให้ทีมงาน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็ นไปได้ ซึ่ งสัมพันธ์กบั
หัวข้อการระดมสมอง
3. บันทึกทุกความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ ม โดยทีมงานสามารถใช้เครื่ องฉายแผ่นใส
หรื อเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ชดั เจนไปพร้อมๆ กัน
4. กติกาสําคัญของการระดมสมอง ก็คือ จะไม่มีการประเมิน หัวเราะ ตั้งคําถาม หรื อ
อภิปรายความคิดเห็นใดความคิดเห็นหนึ่ง จนกว่าการระดมสมองจะแล้วเสร็ จ ซึ่ งผูน้ าํ การระดม
สมองสมองต้องชี้แจง ทําความตกลงร่ วมกันกับผูร้ ่ วมประชุมทุกคน
5. จัดกลุ่มความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน พร้อมกับเรี ยบเรี ยงประโยคใหม่ให้เข้าใจชัดเจน
6. กรอกความคิดเห็นหลังจากที่ได้จดั กลุ่มแล้ว ลงในแบบฟอร์ มระดมสมองแบบฟอร์ม
ใหม่ให้เรี ยบร้อย
แบบฟอร์ มการลงคะแนน 2 ชั้ น
การลงคะแนนเป็ นเทคนิคที่ใช้ เพื่อลดจํานวนความคิดเห็นที่ได้จากการระดมสมอง
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นในจํานวนที่เหมาะสม
คําแนะนํา
1. ถ่ายสําเนาแบบฟอร์ มระดมสมองที่กรอกสมบูรณ์แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในทีม
โดยเขียนลําดับหมายเลขด้านหน้าความคิดเห็นแต่ละข้อ
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2. ผูน้ าํ การระดมสมอ งขอให้แต่ละคนเลือกความคิดเห็นเพียง 10 ความคิดเห็นที่คิดว่า
มีผลต่อหัวข้อที่ระดมสมองมากที่สุด โดยเขียนรู ปดาวหน้าความคิดเห็นดังกล่าว
3. ผูน้ าํ การระดมสมองอ่านความคิดเห็นแต่ละข้อ พร้อมขอให้สมาชิกยกมือ หากเป็ น
ความคิดเห็นที่พวกเขาเขียนรู ปดาวไว้ แล้วบันทึกจํานวนสมาชิกที่ยกมือในคอลัมน์ “คะแนน” ของ
แบบฟอร์ มระดมสมอง
4. สรุ ปผลโดยการเขียนความคิดเห็นที่ได้รับเลือกอันดับ 1-10 ลงในคอลัมน์ “รายการ
ความคิดเห็น” และคะแนนของแต่ละความคิดเห็นในช่อง “การลงคะแนนครั้ที่ 1” ในแบบฟอร์ มการ
ลงคะแนน 2 ชั้น
5. ทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 โดยให้คดั เลือกเพียง 3 ความคิดเห็นเท่านั้น
6. อ่านความคิดเห็นแต่ละข้อ พร้อมขอให้สมาชิกยกมือหากเป็ นความคิดเห็นที่พวกเขา
เลือก พร้อมบันทึกจํานวนคะแนนลงในคอลัมน์ “การลงคะแนนครั้งที่ 2”
7. เขียนความคิดเห็นที่ได้คะแนนสู งสุ ด 3 อันดับแรกลงในช่อง “สาเหตุที่เป็ นไปได้ ”
ตามลําดับคะแนน
8. ทบทวนผลการลงคะแนน พร้อมถามความเห็นชอบสมาชิกในทีมเกี่ยวกับความ
คิดเห็นดังกล่าว หลังจากนั้นให้อภิปรายว่าทําไมพวกเขาจึงเห็นว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ผังก้ างปลา (Fishbone Diagram)
ผังก้างปลาเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน มักใช้เพื่ออธิ บาย
สาเหตุที่เป็ นไปได้ของหัวข้อที่ศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาหรื อเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้บรรลุผลสําเร็ จ
โดยแยกตามลําดับชั้นของสาเหตุ ซึ่ งในที่สุดจะช่วยให้ทีมงานสามารถระบุสาเหตุตน้ ตอได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น
1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบฟอร์ มก่อนหน้านี้สามารถนํามาใช้สร้างผังก้างปลาได้
2. เขียนหัวข้อที่ศึกษาในส่ วนที่เป็ นหัวปลา
3. แยกประเภทของสาเหตุหลักที่เป็ นไปได้ของหัวข้อที่ศึกษา ประเภทของสาเหตุที่มกั
ใช้กนั ทัว่ ไป เช่น พนักงาน เครื่ องจักร วิธีการ และวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ทีมงานสามารถแยก
ประเภทของสาเหตุเป็ นอย่างอื่นก็ได้ สาเหตุหลักนี้จะเขียนลงในกล่องสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากล่องใหญ่
4. เขียนสาเหตุยอ่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับประเภทที่ได้แจกแจงไว้ลงในก้างย่อย ตามที่ตอ้ งการ
5. นําผังก้างปลามาอภิปรายร่ วมกันในทีม เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุ งงานต่อไป
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ผังก้างปลา
กระบวนการ :

วันที่ :

ภาพที่ 12 แบบฟอร์ มผังก้างปลา
ที่มา : ศุภชัย อาชีวระงับโรค. แก้ปัญหาและปรับปรุ งงานเพื่อความสําเร็ จ (กรุ งเทพฯ : ห้างหุ น้ ส่ วน
จํากัด ซี โนดีไซน์, 2546), 76.
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ คือ การลงมือปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กาํ หนดขึ้น
ในขั้นตอนนี้ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน จะต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ิดว้ ยว่าผลที่
เกิดขึ้นเป็ นไปในทิศทางที่ได้ต้งั ใจไว้หรื อไม่
ขั้นที่ 4 : กําหนดแนวทางปรับปรุงและลงมือปฏิบัติ
การเสนอแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน เป็ นจุดเริ่ มต้นในขั้นตอนการปฏิบตั ิ ซึ่ง
แนวทางที่สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานได้ถูกต้องตรงประเด็นที่สุดโดยการเข้าไปขจัดที่
สาเหตุตน้ ตอเท่านั้น ซึ่ งเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุตน้ ตอนในขั้นตอนการ
วางแผนแล้วเท่านั้น
ขั้นที่ 4.1 : ศึกษาผลกระทบ
เนื่องจากสาเหตุตน้ ตอของปั ญหาที่ทีมงานร่ วมกันสรุ ป ภายหลังจากที่ได้
ทําการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนการวางแผนมักจะโยงใยไปถึงสาเหตุอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ในการ
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กําหนดแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานนั้น ทีมงานจําเป็ นต้องประเมินผลกระทบที่มีต่อ
ส่ วนประกอบอื่นๆ ในองค์การด้วย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในขั้นที่ 3.2 ซึ่ งได้แก่ ระบบการบริ หาร
กระบวนการ เครื่ องมืออุปกรณ์ และแรงงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุ ง
งานที่มีผลกระทบน้อยที่สุด หรื อถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ ทีมงานก็จะได้พิจารณาหา
วิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานตามแนวทางที่ได้
กําหนดไว้
กลยุทธ์ในการการควบคุมความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทํางานนั้น สามารถ
แบ่งออกเป็ น 5 กลยุทธ์หลักตามลําดับความเข้มข้นในการควบคุม ซึ่ งทีมงานสามารถใช้เพื่อช่วยใน
การตัดสิ นใจกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานต่อไป
หยุดความผิดปรกติ
กลยุทธ์ที่ทรงพลังมากที่สุดเพื่อหยุดความผิดปรกติ คือ การออกแบบกระบวนการเพื่อ
ไม่ให้ความผิดปรกติเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบชิ้นส่ วนสมมาตรเพื่อลดความผิดพลาดใน
การประกอบชิ้นงาน
ลดโอกาสเกิดความผิดปรกติ
ความผิดปรกติบางอย่างเกิดขึ้นเพราะกระบวนการช่วยให้มนั เกิดขึ้นได้ง่าย เพื่อลด
โอกาสในการกรอกข้อมูลผิดๆ ลงในแบบฟอร์ ม การออกแบบฟอร์ มที่เข้าใจง่าย พร้อมคําแนะนําใน
การกรอกสามารถช่วยลดความผิดปรกติที่ได้
กําจัดความผิดปรกติเมื่อตรวจสอบได้
เมื่อไม่สามารถป้ องกันความผิดปรกติที่เกิดขึ้นได้ กลไกควบคุมที่ดีที่สุด คือ การ
ตรวจสอบให้พบเสี ยแต่เนิ่นๆ โดยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอนรู้จกั ตรวจสอบความผิดปรกติที่
เกิดขึ้นพร้อมกับหามาตรการแก้ไขความผิดปรกติที่พบเห็นในทันที
ควบคุมระดับของความผิดปรกติ
โดยส่ วนใหญ่ในกระบวนการผลิต มักจะมีมาตรการช่วยพิจารณาว่าความผิดปรกติที่
เกิดขึ้นนั้นอยูใ่ นระดับที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ เช่น การใช้แผนภูมิควบคุม ( Control Chart) เป็ นต้น โดย
ที่ความผิดปรกติที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงเท่านั้นที่จะถูกเลือกมาควบคุมหรื อปรับปรุ ง
ลดการพึง่ พาการควบคุมความผิดปรกติ
กลยุทธ์ที่แตกต่างจากกลยุทธ์ขา้ งต้นอย่างสิ้ นเชิง คือ การทําให้ระบบมีความอ่อนไหว
ต่อความผิดปรกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการ นัน่ ก็คือ การออกแบบกระบวนการให้แสดงสัญญาณ
เตือนทันทีที่มีความผิดปรกติเกิดขึ้น
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ขั้นที่ 4.2 : สรุ ปแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน
สามารถควบคุมความผิดปรกติที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติอื่นๆ
ตามมา สามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการได้ในระยะยาวช่วยให้เจ้าของกระบวนการ
มุ่งปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 4.3 : ระบุผ้ สู นับสนุน
ผูส้ นับสนุน คือ ผูท้ ี่สามารถจัดหาทรัพยากรที่จาํ เป็ นสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานต้องการ ผูส้ นับสนุนอาจหมายถึง ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของ
องค์การที่จะอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเจ้าของกระบวนการทีเกี่ยวข้อง
ทีมงานต้องระบุ ประเมิน และชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ผสู ้ นับสนุน
รับทราบหากข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ ก็ตอ้ งสื่ อสารให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ทราบเสี ยก่อน พร้อมๆ กับขอการสนับสนุนจากเจ้าของกระบวนการและทีมผูบ้ ริ หารของพื้นที่น้ นั ๆ
ขั้นที่ 4.4 พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ
การจัดทําแผนงานการวางแผนงาน เช่น การทําตารางงาน
กิจกรรม เวลา และผูล้ งมือปฏิบตั ิ และผูป้ ฏิบตั ิเป็ นต้น

(Gant Chart) ระบุ

ขั้นที่ 4.5 ปฏิบัติด้วยวิธีการใหม่
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการอาจทําด้วยวิธีง่ายๆ เช่น เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่ องจักร
เสี ยใหม่เปลี่ยนนโยบายของบริ ษทั หรื อแม้กระทัง่ ออกแบบลักษณะงานใหม่ ถึงขั้นนี้ทีมงาน
สามารถเริ่ มปฏิบตั ิตามแผนการเปลี่ยนแปลงที่ได้พฒั นาขึ้นในขั้นที่ 4.4 โดยเริ่ มจากจุดเล็กๆ ก่อน
ถ้าการเปลี่ยนแปลงต้องลงทุน และมีความเสี่ ยงสู ง ทีมงานควรสื่ อสารให้เจ้าของกระบวนการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทราบรายละเอียดก่อนการลงมือปฏิบตั ิ
นอกจากนั้น ทีมงานควรตรวจติดตามแผนโครงการด้วย เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อน
หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้ปรับเปลี่ยนแผนโครงการให้เหมาะสมต่อไป
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ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
หลังจากที่ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานได้วางแผนอย่างละเอียด และลงมือปฏิบตั ิ
ตามแผนโดยพิจารณาหัวข้อสําคัญที่จะส่ งผลต่อความสําเร็ จแล้ว ในลําดับต่อไปคือ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (Check) ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ 3 ของวงจร PDCA
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบผลการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงว่าบรรลุ
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่ สิ่ งสําคัญก็คือ ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงาน
จะต้องรู ้วา่ ควรตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหนโดยระบุไว้ในแผนงาน ซึ่งอาจกําหนดเป็ น
เป้ าหมายระยะสั้นหรื อระยะยาวในแผน และเมื่อการปฏิบตั ิได้ดาํ เนินมาถึงระยะเวลาที่กาํ หนดแล้ว
ทีมงานจําเป็ นต้องตรวจสอบหรื อวัดผลงาน โดยเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ ถ้าผลการดําเนินงานมีความแตกต่างกับเป้ าหมายอย่างมากแล้ว ย่อมแสดงว่ามีความ
ผิดปรกติเกิดขึ้น ซึ่ งทีมงานจะต้องกลับไปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป
ขั้นที่ 5 : ประเมินแนวทางแก้ไข
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการตรวจสอบ คือ เพื่อติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นว่า
สอดคล้องกับแผนการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานหรื อไม่ โดยพิจารณาจากผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับตัววัดที่ได้กาํ หนดไว้ เช่น เปอร์ เซ็นต์ของเสี ยลดลง เปอร์ เซ็นต์ความพึงพอใจ
ของลูกค้าสู งขึ้น เป็ นต้น โดยก่อนที่จะประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ทีมงานจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมหลังจากที่ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางใหม่ดว้ ย
ขั้นตอนการดําเนินการให้ เหมาะสม (Act)
ในขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสมนี้จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ถ้าผลที่
เกิดขึ้นเป็ นไปตามที่ได้วางไว้ ทีมงานแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานก็ควรนําแนวทางนั้นมาจัดทําเป็ น
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน แต่ถา้ ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็ นไปตามแผน ก็ตอ้ งนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์และพิจารณาต่อไปว่าควรจะมองหาแนวทางการปรับปรุ งใหม่
ขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสมประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นจัดทํา
มาตรฐานและขั้นบันทึกผลความพยายามและเลือกหัวข้อศึกษาใหม่
ขั้นที่ 6 : จัดทํามาตรฐาน
หากทีมงานได้วเิ คราะห์แล้วพบว่า แนวทางที่ได้พฒั นาขึ้นสามารถแก้ปัญหาและ
ปรับปรุ งได้ก็ควรนําแนวทางนั้นมาจัดทําให้เป็ นมาตรฐาน โดยการเปลี่ยนแปลงผังการดําเนินงาน
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พร้อมกับการกําหนดระดับคุณภาพเสี ยใหม่ ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึ กอบรมและการติดตามผลการอบรมเพื่อลดการเกิดปั ญหาเดิมซํ้าซาก
ขั้นที่ 7 : บันทึกผลความพยายามและเลือกหัวข้ อศึกษาใหม่ เพือ่ ใช้ เป็ นประโยชน์ ต่อ
การอ้ างอิงในอนาคต
จากการศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิด พบว่า ทฤษฎีการเทียบรอย สามารถนํามาใช้
เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานขององค์กรอื่นที่ดีกว่า หรื อบริ ษทั คู่แข่ง นํามาเปรี ยบเทียบกับองค์กรของ
ตนเองหรื อบริ ษทั ที่จะศึกษา และค้นหาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัดกระบวนการการผลิต การ
เทียบรอยจะทําให้รู้วธิ ี การทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูอ้ ื่นโดยใช้เวลาสั้นๆ และสามารถนํามา
ปรับปรุ งองค์กรตนเองหรื อองค์ที่ศึกษาได้
เมื่อ ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัดกระบวนการการผลิต
ได้แล้ว การนํา
แนวความคิดลีนมาใช้ประกอบการจัดการที่ดีข้ ึน นํามาเป็ นหลัก ปฏิบตั ิเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายแบบ
ทันเวลาพอดี ในการศึกษานี้ แนวความคิดลีนเป็ นหลักปฏิบตั ิทีจะทําให้กระบวนการผลิตและติดตั้ง
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินประสบความสําเร็ จแบบทันเวลาพอดี และขจัด ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการ
กระทําของ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีการนําทรัพยากรไปใช้ แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น
ด้วย
แนวความคิดแบบลีน จะช่วยให้มีวธิ ี การระบุคุณค่า ช่วยจัดลําดับการดําเนินการสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด
ให้ ช่วยควบคุมขบวนการ กิจกรรมต่างๆ ไม่ให้หยุดชะงัก และช่วยทําให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้มี
ประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นไป ช่วยจัดการให้ทาํ ได้มากยิง่ ขึ้นด้วยแรงน้อยลง อุปกรณ์นอ้ ยลง เวลา
น้อยลงและพื้นที่นอ้ ยลง ประกอบกับการใช้ แนวความคิด PACAจะก่อให้เกิดการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการศึกษา ศึกษาโดยใช้วธิ ี การวัดและเปรี ยบเทียบขั้นตอนการผลิต
และติดตั้ง
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ( Built-in Furniture) และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการผลิตและติดตั้ง ของ
ผูผ้ ลิตที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกิจการการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ งานไม้วเี นีย และงานไม้จริ ง เพื่อ
นํามาหาขั้นตอนกระบวนการผลิตและติดตั้งที่ดี การดําเนินการเริ่ มจากการกําหนดบริ ษทั รับเหมาที่
มีขนาดใกล้เคียงกันเกณฑ์การคัดเลือกผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินเพื่อศึกษาข้อมูลการผลิต มีเกณฑ์
ในการคัดเลือกดังนี้
1. เป็ นผูผ้ ลิตเฟอร์ นิเจอร์ที่สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่ทาํ จากไม้อดั หรื อไม้วเี นีย
(Plywood furniture or Veneer wood furniture) ได้ เพราะเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ส่ วนใหญ่จะผลิตจาก
ไม้อดั หรื อไม้วเี นีย เพื่อความสวยงาม และความคงทน
2. เป็ นผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยง มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
3. เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรื อมีผลประกอบการตั้งแต่ ห้าสิ บล้าน
บาทต่อปี เป็ นต้นไป
4. สามารถให้ขอ้ มูลการผลิตได้
5. เป็ นผูผ้ ลิตที่มีโรงงานตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เนื่องจากตําแหน่งที่ต้ งั
โรงงานมีผลต่อต้นทุนการผลิต ถ้าแหล่งผลิตอยูใ่ กล้ผบู ้ ริ โภคจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต การ
ขนส่ งได้
จากการสัมภาษณ์บริ ษทั ผูผ้ ลิตหลายบริ ษทั ผูศ้ ึกษาค้นคว้าใช้เกณฑ์การคัดเลือกตาม
คุณสมบัติดงั กล่าวข้างต้น คัดเลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่เหมาะสมได้ จํานวน 4 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
2. บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
3. บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
4. บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
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1. การศึกษาการผลิตและติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อนิ จากบริษัทผู้ผลิตจํานวน 4 บริษัท
1.1 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงานผลิต เก็บข้อมูลในการ
สัมภาษณ์และการยีย่ มชมโรงงานโดยการบันทึกข้อมูล และภาพถ่าย การทําแบบสอบถาม นําข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดเรี ยง บันทึกในรู ปแบบตารางแสดงการเปรี ยบเทียบ การทํา Check Sheet นําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
1.2 ศึกษาจากงบการเงินของบริ ษทั ทั้ง 4 บริ ษทั โดยการคัดงบการเงิน จากกระทรวง
พาณิ ชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552
การสั มภาษณ์
การเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ เป็ นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)* คือ
การเก็บข้อมูลการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน โดยตรงกับคู่เปรี ยบเทียบ ด้วยการขอสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
ในแต่ละบริ ษทั และเยีย่ มชมโรงงานผลิต ที่ประกอบกิจการเดียวกันและมีความต้องการพัฒนา
ระบบการผลิตเหมือนกัน โดยมีหวั ข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดงั นี้
1. ประวัติความเป็ นมา
2. สถานที่ต้ งั โรงงาน และสํานักงาน
3. จํานวนพนักงาน
4. โครงสร้างองค์กร
5. มูลค่างานต่อปี
6. ขอบเขตการทํางานและรู ปแบบการทํางาน
7. ขั้นตอนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน และติดตั้ง
8. การเก็บวัตถุดิบคงคลัง
9. ขั้นตอนการติดตั้ง
9.1
ปั จจัยที่ช่วยในการผลิตให้มีคุณภาพ
9.2
ปั จจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการผลิตและติดตั้ง
9.3
วิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน ในอนาคตของประเทศไทย
* การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือ การศึกษาวิจยั จากการเก็บข้อมูลด้านการสอบถาม
(Field Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด
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แบบสอบถาม
การทําแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูล ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน แทนการเก็บข้อมูลการผลิตจริ ง แต่เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินมีหลายชนิด
อาทิเช่น ตูเ้ สื้ อผ้า ตูโ้ ชว์ ตูล้ อย และตูท้ ี่ใช้อยูใ่ นห้องครัว หรื ออาจรวมถึงเคาท์เตอร์ ต่างๆด้วยดังนั้น
ในแบบสอบถามนี้ จึงกําหนดรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินเป็ นตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว และกําหนด
คําถามในการผลิตตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว
2. วิธีการวิเคราะห์ ปัญหาของกระบวนการผลิต และติดตั้ง
2.1 การแบ่ งกลุ่มคู่เปรียบเทียบ ซึ่ งวิธีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์จาก
2.1.1 มูลค่างานต่อปี
2.1.2 วิธีการผลิต
2.1.3 งบการเงิน
2.2 กลุ่มคู่เปรียบเทียบสามารถจัดเป็ น 2 กลุ่ม จากเกณฑ์การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม
ข้างต้น ดังนี้
กลุ่มที่ 1 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้างจํากัดและบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จาํ กัด
กลุ่มที่ 2 บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัดและบริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัด
นําข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์งบการเงินตามหลักการบัญชี และวิเคราะห์
กระบวนการผลิตและติดตั้งโดยใช้ทฤษฎีการเทียบรอยตลอดจนปรับปรุ งขั้นตอนการผลิต โดยนํา
แนวความคิดทฤษฎี PDCA และ แนวความคิดทฤษฎีลีน มาช่วยพัฒนาขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่ม
คุณภาพ
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัญหากระบวนการผลิต
3.1 ขั้นตอนการผลิต และติดตั้ง
3.1.1 ตรวจสอบศึกษาแบบ วิเคราะห์แบบ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบหน้างานจริ ง
ก่อนดําเนินงาน ตรวจเช็คขนาด ความถูกต้อง ความเป็ นไปได้
3.1.
2 วางแผน วางแผนที่ใช้ในการควบคุมการผลิต แบ่งหน้าที่บุคลากร จัดหา
คนงาน แรงงาน จัดเตรี ยมวัสดุ คํานวณปริ มาณวัสดุ ควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดซื้อ
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3.1.3 ผลิต จัดเตรี ยมงานหน้างาน เช่น รื้ อถอนของเก่า, เตรี ยมงานระบบต่าง ๆ
หน้างานผลิตงาน เช่น การเพาะโครงไม้, การทําชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของงาน, การทําสี
3.1.
4 บรรจุหีบห่อ
3.1.
5 จัดส่ งหน้างาน
3.1.
6 งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อิน
3.1.6.1 ประกอบชิ้นงาน หน้างานจริ ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
3.1.6.2 ติดตั้งงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่ได้
จัดเตรี ยมไว้ที่หน้างานจริ ง เช่น
3.1.6.3 งานระบบไฟฟ้ า งานระบบประปา สุ ขาภิบาล
3.1.6.4 ทําสี จริ ง
3.1.6.5 ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสริ มต่อ เช่น ราวแขวนเสื้ อผ้า เป็ นต้น
3.1.6.6 ทําความสะอาด
3.1. 7 ส่ งมอบงาน ตรวจสอบงานระบบ และทดสอบงานระบบที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเช็คอุปกรณ์ เสริ มต่าง ๆ ทําความสะอาดตามข้อตกลง
4. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการค้ นคว้ า
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป สมุดบันทึก เครื่ องอัดเสี ยง และแบบสอบถาม

บทที4่
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
ศึกษากระบวนการทํางานของขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินพร้อมการติดตั้ง ใน
เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในปี พศ. 2552 และการคัดงบการเงินของ
บริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั ได้แก่
1. บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
2. บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
3. บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4. บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
จากการศึกษา ข้อมูล ในเรื่ องการผลิต เฟอร์นิเจอร์ บิลท์อินโดยมีสมมุติฐานของ
การศึกษา คือแหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินมีความแตกต่างกันในกระบวนการ
ผลิต ให้ผลการผลิตที่แตกต่างกัน แหล่งการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่พฒั นาและปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้น และแหล่งการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่พฒั นาการนําเครื่ องจักร
มาแทนแรงงานคนมีผลทําให้เพิ่มรายได้ที่มากขึ้น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ถามบริ ษทั ผูผ้ ลิต
4 บริ ษทั
คําถาม : ลูกค้าอายุ 40 ปี ต้องการทําตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว ดังนี้
รายการเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ที่ตอ้ งการให้ผลิต ตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว ขนาดระบุตาม
แบบที่แนบมา โครงภายในไม้ตะแบก อาบนํ้ายากันปลวก กรุ ไม้อดั ยางหนา 4 mm. ภายใน ภายนอก
กรุ ไม้อดั หนา 6 mm. บานเปิ ดตูเ้ สื้ อผ้า และลิ้นชักโครงภายใน ไม้ตะแบกอาบนํ้ายากันปลวก กรุ ไม้
อัดยางหนา 4 mm. ภายใน และกรุ ไม้อดั สักหนา 6 mm. ภายนอกตูท้ าํ สี ย้อมโอ๊คดํา ภายในตูท้ าํ สี พน่
สี ขาว อุปกรณ์ภายในตูเ้ สื้ อผ้าของ HAFELE
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ แบ่งเป็ น 5 ตอน คือ
1. การเทียบรอยระหว่างบริ ษทั คู่เปรี ยบเทียบจํานวน 4 บริ ษทั
2. การวิเคราะห์ระยะเวลาการผลิต และการติดตั้ง
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระยะเวลาการผลิตการติดตั้ง ทรัพยากรและต้นทุนการผลิต
4. การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
5. การทดสอบสมมุติฐาน
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1. การเทียบรอยระหว่ างบริษัทคู่เปรียบเทียบจํานวน 4 บริษัท
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูล ลักษณะธุ รกิจ สถานที่ ต้งั การดําเนินธุ รกิจ จํานวนพนักงาน มูลค่างาน
โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ขอบเขตการทํางาน และระบบคุณภาพในบริ ษทั
โดยการเปรี ยบเทียบคู่
หัวข้ อ
บุ่นกี่
สี ลม
กนก
กรีนแอคส์
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ
ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน
สถานที่ (กรุ งเทพฯ)
บางซื่ อ
สาธร
ประเวศ
หนองแขม
ดําเนินธุ รกิจเป็ น
42
45
30
20
เวลา(ปี )
จํานวนพนักงาน
220
150
900
660
(คน)
มูลค่างาน (ล้าน
150-200
60
1000
500-1000
บาท/ปี )
Function* 1
Division** 2
Function
Matrix*** 3
โครงสร้างองค์กร
Organization
Organization
Organization
Organization
* Function Organization คือ โครงสร้างงานตามหน้าที่งาน (Function structure) เป็ นโครงสร้าง
องค์กรที่จดั แบ่งหน้าที่งานตามถนัดความเชี่ยวชาญ (Specialization)จัดเรี ยงลําดับการบังคับบัญชาเป็ นลําดับขั้น
ลดหลัน่ กันลงมา ( Hierarchy of authority) โดยที่ลาํ ดับที่อยูส่ ูงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่อยูร่ องลงมาโครงสร้างแบบนี้
อํานาจในการบังคับบัญชาการตัดสิ นใจจะอยูท่ ี่ระดับสูง
** Division Organization คือ โครงสร้างงานตามฝ่ าย (Division structure) ฝ่ าย (Division) ที่ระบุใน
ที่น้ ี หมายถึงประเภทของสิ นค้าหรื อบริ การ กลุ่มลูกค้า พื้นที่เขตการขาย การให้บริ การ เป็ นการจัดโครงสร้าง
องค์กรที่ยงั มีประเด็นของความถนัดความชํานาญ การจัดเรี ยงลําดับการบังคับบัญชาเป็ นลําดับขั้นลดหลัน่ กันอยู่
แต่จะแบ่งระบบย่อยในชั้นแรกตามฝ่ าย ที่องค์กรให้ความสําคัญมาก่อนจากนั้นจึงเป็ นการแบ่งระบบย่อยของแต่ละ
ฝ่ ายตามหน้าที่งานที่เหมาะสม
*** Matrix Organization คือ โครงสร้างแบบเมทริ กซ์ (Matrix structure) เป็ นโครงสร้างที่มีการ
จัดแบ่งระบบย่อยในขั้นแรกตามหน้าที่งาน ในขณะเดียวกันจะมีการกําหนดโครงสร้างที่มีผจู ้ ดั การโครงการ
รับผิดชอบในแต่ละโครงการพร้อมทั้งมีการมอบหมายบุคคลและงานของแต่ละหน้าที่งานเข้ามาทํางานในแต่ละ
โครงการบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละโครงการต้องทํางานภายใต้การควบคุมสัง่ การของผูจ้ ดั การ
โครงการในขณะเดียวกันต้องมีการรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาในหน้าที่งานหลักของตนด้วย
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
หัวข้ อ

บุ่นกี่
สี ลม
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน
Power Culture*4 Power Culture

กนก
กรีนแอคส์
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ
ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายใน
วัฒนธรรมองค์กร
Power Culture Task Culture** 5
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
และกําลังขยาย
ขอบเขตการทํางาน ภายในประเทศ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
สู่ ต่างประเทศ
มี
กําลังพัฒนา
มี
มี
มีระบบคุณภาพ
ในบริ ษทั รู ปแบบ เน้นแรงงานฝี มือ เน้นแรงงานฝี มือ เน้นเครื่ องจักร เน้นเครื่ องจักร
ผลิต
ผลิต
การผลิต

จากตารางที่ 9 พบว่า
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน สถานที่ต้งั อยูใ่ นเขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 42 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 220
คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 150-200 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Function Organization
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบ Power Culture มีขอบเขตการทํางานคือรับ ทํางานภายในประเทศ และ
กําลังพัฒนาระบบคุณภาพในบริ ษทั
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีลกั ษณะธุรกิจ ก่อสร้างตกแต่งภายใน สถานที่ต้งั อยูใ่ น
เขตสาธร กรุ งเทพฯ ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 45 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 150 คน มูลค่างานต่อปี
จํานวน 60 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Division Organization วัฒนธรรมองค์กร เป็ น
แบบ The Power Culture มีขอบเขตการคือรับทํางานภายในประเทศ และมีระบบคุณภาพในบริ ษทั

* Power Culture คือ เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารจัดการด้วยอํานาจเด็ดขาดจากผูบ้ ริ หารที่มกั เป็ น
สมาชิกครอบครัวผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ข้อดีคือสามารถดําเนินการต่างๆ ได้อย่างฉับไว เพราะมีลาํ ดับขั้นการตัดสิ นใจ
น้อย และผูบ้ ริ หารระดับกลางมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจไม่มาก ข้อเสี ยคือการตัดสิ นใจโดยคนส่วนน้อยมีโอกาสที่
จะผิดพลาดสูง ซึ่งหากผิดพลาดขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี ยหายได้มาก
** Task Culture คือ เป็ นลักษณะของกลุ่มคนที่ทาํ งานให้เสร็ จลงได้ดว้ ยการร่ วมมือกัน และการ
โต้ตอบระหว่างบุคคล แตละคนมีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงมากในงานที่ทาํ ลําดับขั้นทางอํานาจเป็ นแนวระนาบ รู ปแบบ
การทํางานก็ไม่เป็ นทางการ รู ปแบบนี้มกั พบในบริ ษทั ตัวแทนประชาสัมพันธ์ ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
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บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน สถานที่ต้งั อยูใ่ นเขตประเวศ กรุ งเทพฯ ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 30 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 900
คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 1,000 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Function Organization
วัฒนธรรมองค์กร เป็ นแบบ Power Culture มีขอบเขตการทํางานคือรับ ทํางานภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ และมีระบบคุณภาพในบริ ษทั
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่งภายใน สถานที่ต้งั อยูใ่ นเขต
หนองแขม กรุ งเทพฯ ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 20 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 660 คน มูลค่างานต่อปี
จํานวน 500-1,000 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Matrix Organization วัฒนธรรมองค์กร
เป็ นแบบ Task Culture มี ขอบเขตการ ทํางานคือรับ ทํางานภายในประเทศ และกําลังขยายสู่
ต่างประเทศ และมีระบบคุณภาพในบริ ษทั
จากข้อมูลของทั้ง 4 บริ ษทั พบว่ามีผลประกอบการที่ต่างกัน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด และ บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีผลประกอบการตั้งแต่ 60-200 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และ บริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัด มีผลประกอบการตั้งแต่ 500-1,000 ล้านบาท
สังเกตุวา่ กลุ่มที่ 1 จะใช้แรงงานฝี มือในการผลิตเป็ นสําคัญ ส่ วนกลุ่มที่ 2 จะใช้
เครื่ องจักรในการผลิต
2. การวิเคราะห์ ระยะเวลาการผลิต และการติดตั้ง
ตารางที่ 10 แสดงระยะเวลาในการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี ยอ้ ม การทําสี พน่ และระยะเวลา
การติดตั้ง ของบริ ษทั รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ 4 บริ ษทั
ขั้นตอนการผลิต
การผลิตงานไม้เพาะโครง
การทําสี ยอ้ ม
การทําสี พน่
การติดตั้ง
รวม

บุ่นกี่
42.0
64.0
51.5
64.0
221.5

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
สี ลม
กนก
44.5
15.5
60.5
7.5
60.5
9.5
64.0
36.0
229.5
68.5

กรี นแอคส์
39.5
13.0
17.5
45.0
115.0
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ตารางที่ 11 แสดงผล การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ โดยจากการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วงห่างระยะเวลา
การผลิต การเทียบรอยกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการผลิต
การผลิตงานไม้เพาะโครง
การทําสี ยอ้ ม
การทําสี พน่
การติดตั้ง

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่

สี ลม

กนก

42.0
64.0
51.5
64.0

44.5
60.5
60.5
64.0

15.5
7.5
9.5
36.0

กรี น
แอคส์
39.5
13.0
17.5
45.0

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
กนก
กนก
กนก
กนก

จากตารางที่ 11 พบว่า บริ ษทั กนก เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีการ
ปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ ในขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี ยอ้ ม การทําสี พน่ และการติดตั้ง
งานไม้เพาะโครง
80
60
40
20
การติดตั้ง

การทําสีย้อม

0

การทําสีพ่น
บุ่นกี่

สีลม

แผนภูมิที่ 1 ระยะเวลาการผลิต การเทียบรอยกลุ่ม

กนก

กรีนแอคส์
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จากตารางที่ 11 พบว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีระยะเวลา
ในการดําเนินการน้อยที่สุด ส่ วนบริ ษทั สี ลม เฟอร์นิเจอร์ จํากัด มีระยะเวลาในการดําเนินการมาก
ที่สุด
ตารางที่ 12

แสดงการ วิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 บริ ษทั
ระหว่าง บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด

ขั้นตอนการผลิต
การผลิตงานไม้เพาะโครง
การทําสี ยอ้ ม
การทําสี พน่
การติดตั้ง
รวม

กนก
15.5
7.5
9.5
36.0
68.5

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
สี ลม
44.5
60.5
60.5
640
229.5

ช่วงห่าง
-29.0
-53.0
-51.0
-28.0
-161.0

จากตารางที่ 12 วิเคราะห์ ช่วงห่างระหว่างบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 บริ ษทั พบว่า บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด มีช่วงห่างระหว่างการผลิต
รวม -161.0 ชม. แบ่งเป็ นการผลิตงานไม้เพาะโครง -29 ชม. การทําสี ยอ้ ม -53 ชม.การทําสี พน่ 51 ชม.และการติดตั้ง -28 ชม.
ซึ่ งช่วงห่างได้ผลติดลบ หมายถึง เวลาในการดําเนินการยิง่ น้อยยิง่ ดี ดังนั้นเมื่อนําเวลา
ของผูผ้ ลิตที่ใช้เวลาน้อยมาเปรี ยบเทียบ กับเวลาของผูผ้ ลิตที่ใช้เวลามากจึงให้ค่าติดลบ
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การผลิตงานไม้เพาะโครง
80
60
40
20
การติดตั้ง

การทําสีย้อม

0

การทําสีพ่น
กนก

สีลม

แผนภูมิ ที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ช่วงห่าง ระยะเวลาการผลิต ระหว่างบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
และบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
เมื่อนําบริ ษทั สี ลม เฟอร์นิเจอร์ จํากัด และบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่
จํากัด พบว่ามีช่วงห่างมากในการผลิต แสดงว่าวิธีการผลิตที่แตกต่างกันอาจทําให้ใช้เวลาการผลิต
แตกต่างกัน บริ ษทั ที่พฒั นาการใช้เครื่ องจักรอาจสามารถลดระยะเวลาการผลิตได้
ดังนั้นถ้าจะจัดกลุ่มคู่เปรี ยบเทียบแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม ตามระยะเวลาการผลิตที่ใกล้เคียง
กัน อาจจัดได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเน้นฝี มือแรงงานในการผลิต ประกอบด้วยบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นเครื่ องจักรในการผลิต ประกอบด้วย บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ถ้าเปรี ยบเทียบกันในกลุ่มเดียวกัน อาจกล่าวได้วา่
บริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศ จะเป็ นผูน้ าํ ในการผลิต ถ้าบริ ษทั ที่ดอ้ ยกว่า จะสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์
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เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศได้ แต่ถา้ นําข้อมูลของบริ ษทั ที่ ด้อยที่ สุดในกลุ่มที่ 1 มาเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลของบริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศในกลุ่มที่ 2 จะได้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
1.2.1 การวิเคราะห์ ระยะเวลาการผลิตและติดตั้งของกลุ่มที่ 1
บริ ษทั บุ่ นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด เน้นฝี มือแรงงานในการผลิต
ตารางที่ 13 วิเคราะห์ช่วงห่างระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และ
ก่อสร้างจํากัดและบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
ระยะเวลาการผลิต (ชม.)

เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการผลิต

บุ่นกี่

สี ลม

ช่วงห่าง

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ

การผลิตงานไม้เพาะโครง

42.0

44.5

-2.5

บุ่นกี่

การทําสี ยอ้ ม

64.0

60.5

3.5

สี ลม

การทําสี พน่

51.5

60.5

-9.0

บุ่นกี่

การติดตั้ง

64.0

64.0

0

บุ่นกี่และสี ลม

รวม

221.5

229.5

-8.0

บุ่นกี่

จากตารางที่ 13 พบว่า บริ ษทั บุน่ กี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด มีการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศในขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี พน่ และการติดตั้ง ส่ วน บริ ษทั สี
ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศในการทําสี ยอ้ ม
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การผลิตงานไม้เพาะโครง
80
60
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การติดตั้ง

การทําสีย้อม

0

การทําสีพ่น
บุ่นกี่

สีลม

แผนภูมิ ที่ 3 แสดงช่วงห่างระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง
จํากัดและบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
80%

ติดตั้ง

ทําความ
สะอาด

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

บรรจุ
หี บห่ อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ง
หน้างาน

ติดตั้ง

เก็บราย
ละเอียด

ติดตั้ง
อุปกรณ์
เสริ มต่างๆ

ติดตั้ง
งานระบบ

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ทําสี
รองพื้น

รอแห้ง

ทําสี จริ ง
100%

ส่งมอบ

ภาพที่ 13 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
8 ชม.

เตรี ยมไม้
ปะขอบ
4 ชม.

ขัด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม.

ทากาวปะกอบ
แผงตีตะปู
4 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 12 ชม.

ไสแผง
จับฉาก

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ตัดปรับ
ขนาด

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 4 ชม.

ทากาว

ปะขอบ
4 ชม.

ประกอบ

ตรวสอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 8 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 8 ชม.

รวมระยะเวลา
42 ชม.

ทําสี

ภาพที่ 14 แสดงการดําเนินงานแผนกงานไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง)
ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด

8 ชม.

โป๊ ว
8 ชม.

ลงแป้ ง
อุดเสี้ยน
8 ชม.

ขัด

8 ชม.

ขัด
3.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

รองพื้น
เชลแลค

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 28.5 ชม

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 15ชม.

4.5 ชม.

3.5 ชม.

รองพื้น
เชลแลครอบ 2

ขัดละเอียด
3.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์ 1
เที่ยว รองพื้น
3 ชม.

ขัด

พ่นแลคเกอร์
1 เที่ยว 3.5 ชม.

แต่งสี

พ่นแลคเกอร์
1-2 เที่ยว
1.5 ชม.

2 ชม.

1.5 ชม.

รอแห้ง 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 3.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 6.5 ชม.
ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 5.5 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 3 ชม.

รวมระยะเวลา
64 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 15 แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ ม ทําสี 80% ในโรงงาน ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด

8 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1.5 ชม.

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
3 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 23.5 ชม

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
3 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 9 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 1เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 3 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 3 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 6 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 5 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
1-2 เที่ยว 1.5
ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 3.5 ชม.

โป๊ ว

ขัด หยาบ

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 3 ชม.

ขัดหยาบ

8 ชม.

4.5 ชม.

3 ชม.

ขัดละเอียด
3 ชม.

โป๊ ว

2 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
51.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 16 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 80%ในโรงงาน ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด
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ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 16 ชม.

ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 8 ชม

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 8 ชม.

ทําสี
รองพื้น

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ทําสี จริ ง

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา ชม.

รอสีแห้ง8ชม

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 8 ชม.

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 4 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ขั้นตอนที่ 8
ระยะเวลา 4 ชม.
รวมระยะเวลา
64 ชม.

ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
90 %

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ทําสี
รองพื้น

บรรจุ
หี บห่อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ ง
หน้างาน

ติดตั้ง

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ทําสี จริ ง
100%

ติดตั้ง
อุปกรณ์
เสริ มต่างๆ

รอแห้ง

ติดตั้ง
งานระบบ

ส่ งมอบ

ภาพที่ 18 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

เตรี ยมไม้
ปะขอบ

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม.

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
16 ชม.

ทากาวปะกอบ
แผงตีตะปู
4 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 20 ชม.

อัดชิด
ตรง

ตัด
สไสด์

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ตัดปรับ
ขนาด

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 4 ชม.

ขัด

ทากาว

ประขอบ
4 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 4 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 8 ชม.

ตรวสอบ

ทําสี

รวมระยะเวลา
44.5 ชม.

ภาพที่ 19 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง) ของ
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด
4 ชม.

โป๊ ว
4 ชม.

ขัด
4 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 0.5 ชม.

รองพื้น
เชลแลค รอบ1

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 16 ชม

4 ชม.

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

รองพื้น
เชลแลค รอบ2

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ขัด

พ่นแลคเกอร์ 1
เที่ยว รองพื้น
8 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 12 ชม.

ขัด

พ่นแลคเกอร์
2-3 เที่ยว 8 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 12 ชม.

ขัด
3.5 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

แต่งสี
4 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 8 ชม.

รอแห้ง 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 12 ชม.

รวมระยะเวลา
60.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 20 แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ มทําสี 90 % ในโรงงานของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี
ทําความ
สะอาด

ขัด

4 ชม.

โป๊ ว

4 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 4 ชม.

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
4 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 16 ชม

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
4 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 12 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 1เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 4 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 8 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
2 เที่ยว 4 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 12 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 4 ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 8 ชม.

ขัดหยาบ
4 ชม.

ขัดหยาบ
4 ชม.

ขัด ละเอียด
4 ชม.

โป๊ ว

2 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 0.5 ชม.

2 ชม.

4 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 21 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ 90% ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด

รวมระยะเวลา
60.5 ชม.
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 8 ชม.

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 8 ชม

ทําสี
รองพื้น

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 8 ชม.

ทําสี จริ ง

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 16 ชม.

รอสีแห้ง 8 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ติดตั้ง
อุปกรณ์เสริ ม
ต่างๆ

รวมระยะเวลา
64 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 8 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 4 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 8
ระยะเวลา 2 ชม.

ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
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จากภาพที่ 10 ขั้นตอนไม้เพาะโครงของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
และภาพที่ 15 ขั้นตอนไม้เพาะโครงของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด มีข้ นั ตอนการผลิตทั้งหมด 7
ขั้นตอนเหมือนกันแต่ระยะเวลาในการผลิตแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาของขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครงของบริ ษทั บุ่นกี่
เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครง
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ขยายแบบ
ทําแผงประกบ
ปรับขนาด
เจาะ
ประขอบ
ประกอบ
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
2
0.5
4
4
12
20
4
4
4
4
8
4
8
8
42
44.5

ช่วงห่าง
1.5
-8
4
-2.5

จากตารางที่ 14 พบว่า บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้ระยะเวลาในการผลิตมากกว่า
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด 2.5 ชม. ขั้นตอนการผลิตที่
บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ใช้มากกว่าบุ่นกี่ คือ ขั้นตอนทําแผงประกบ ถ้าดูในขั้นตอนย่อย พบว่าขั้นตอนตัด
โครงไม้ ตัดไม้อดั สี ลมใช้เวลา 16 ชม. แต่ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ใช้
เวลา 8 ชม. บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลามากกว่า 8 ชม. ดังนั้นขั้นตอนย่อยนี้จึงทําให้เกิด
การสู ญเสี ยเวลา
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ตารางที่ 15 แสดง กิจกรรมของขั้นตอนการทําแผงประกอบ ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
8
16
4
4
12
20

กิจกรรม
ตัดไม้โครง ตัดไม้อดั
ทากาวประกอบแผง ตีตะปู
รวม

ช่วงห่าง
-8
0
-8

จากตารางที่ 15 พบว่ากิจกรรมการตัดไม้โครง ตัดไม้อดั ของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ใช้เวลามากว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด จํานวน 8 ชม. วิเคราะห์หาสาเหตุ
จาก แผนผังก้างปลา 1
เครื่ องจักร

คน
บุคลากร

เครื่ องตั้งสไลส์ (เครื่ องจักรใหม่)
ทํางานดี

คนงานมีพอเพียง
ผูป้ ระสานงานการผลิตไม่มี
ทักษะ
คนงานถนัดเครื่ องจักรเดิม (เลื่อยวงเดือน
ขาดความชํานาญการใช้เครื่ องจักรใหม่

ตัดโครงไม้
ตัดไม้อดั
ตัดไม้โครง, ไม้อดั
ช่างเป็ นผูก้ าํ หนดแบบการตัด
ไม่มีใบสัง่ งานการผลิต

วิธีการ

ไม้โครง, ไม้อดั
มีพอเพียง
เสี ยเศษมาก

วัสดุ

แผนผังที่ 1 แสดงสาเหตุการตัดไม้โครง ตัดไม้อดั ล่าช้าของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์
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จากผังก้างปลา 1 พบสาเหตุสาํ คัญ 4 ประการ คือ 1. ไม่มีผปู ้ ระสานงานการผลิต
2. ไม่ชาํ นาญการใช้เครื่ องจักรใหม่ 3. ไม่มีใบสั่งผลิต 4. วัสดุเสี ยเศษมาก
จากสาเหตุของปั ญหา พบสาเหตุสาํ คัญ 4 ประการ ดังกล่าว มาเป็ นเป้ าหมายของการ
แก้ไข และหาวิธีการแก้ไข ดังแสดงใน แผนผังที่ 1
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วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุ ง

สาเหตุที่
มุ่งแก้ ไข

ไม่มี
ผูป้ ระสานงาน

ลดระยะเวลาการตัดไม้โครง ตัดไม้อดั

ไม่ชาํ นาญการ
ใช้เครื่ องจักร

ไม่มีใบสัง่ ผลิต

วัสดุ
เสี ยเศษมาก

แนวทางแก้ ไข

มีวิศวกรโรงงานหรื อ
ผูจ้ ดั การโรงงานเพื่อ
ตรวจสอบ วางแผนการ
ทํางาน และประสานงาน
จัดอบรมการใช้เครื่ องจักร
ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรโรงงานหรื อ
ผูจ้ ดั การโรงงาน ทําใบสัง่
ผลิตวางแผนการตัด
ไม้โครง ไม้อดั

ทําแผนการตัดไม้
โครงไม้อดั

วีธีการ

จัดหาวิศวกรโรงงาน
หรื อผูจ้ ดั การโรงงาน
ทําตารางการอบรมการใช้
เครื่ องจักรให้พนักงานมี
ความรู ้มากขึ้น

ทําป้ ายลําดับวิธีการใช้
เครื่ องจักรติดไว้ใน
โรงงานบริ เวณใกล้
เครื่ องจักร
ทําแบบฟอร์ มใบสัง่ ผลิต

ทําแบบฟอร์ มระบุ
ขนาดไม้โครงที่จะตัด
ทําแบบฟอร์ มกําหนด
ทิศทางการตัดไม้อดั

แยกวัสดุใหม่
และเศษวัสดุ

จัดเก็บเศษวัสดุแยก
ตามขนาดประเภท
ให้เป็ นระเบียบ เพื่อ
นํามาใช้ได้สะดวก
ทําป้ ายบอกขนาดประเภท

แผนผังที่ 2 แสดงมาตรการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ
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จากผังที่ 2 มาตรการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ หากการแก้ไขสําเร็ จอาจทําให้ลดระยะเวลา
การผลิตลงได้ ทางผูผ้ ลิตควรจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและประเมินผล เพื่อได้ผลสําเร็ จได้ดียิง่ ขึ้น
ถ้าได้ผลของการแก้ไขอาจจัดทํากราฟเปรี ยบเทียบก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไข เพื่อสร้าง
มาตรฐานวิธีการทํางานใหม่ในที่น้ ี ผูศ้ ึกษาค้นคว้าไม่ได้จดั ทํากราฟเปรี ยบเทียบ ก่อนการปรับปรุ ง
และหลังการปรับปรุ ง เนื่องจากมุ่งประเด็นหาสาเหตุของปั ญหาเป็ นหลัก
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
8 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 12 ชม.

ตัด
สไสด์

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ตัดปรับ
ขนาด

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 4 ชม.

ปะขอบ
4 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 4 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 8 ชม.

ทากาวประกอบ
แผงตีตะปู 4 ชม.

อัดชิด
ตรง

เตรี ยมไม้
ปะขอบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ขัด

ทากาว

ตรวสอบ

ทําสี

รวมระยะเวลา
36.5 ชม.

ภาพที่ 23 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ (งานไม้เพาะโครง)
หลังปรับปรุ ง ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
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จากภาพที่ 15 ขั้นตอนงานสี ยอ้ มของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
และภาพที่ 20 ขั้นตอนงานสี ยอ้ มของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด มีข้นั ตอนการผลิตทั้งหมด 7
ขั้นตอน เหมือนกัน แต่ระยะเวลาในการผลิตแตกต่างกันดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลค รอบที่ 1
ย้อมสี
รองพื้นเชลแลค รอบที่ 2
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 1
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 2
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 3
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
2
0.5
28.5
16
15
4
3.5
4
6.5
12
5.5
12
3
12
64
60.5

ช่วงห่าง
1.5
12.5
11
-0.5
-5.5
-6.5
-9
4.5

จากตารางที่ 16 บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลาในขั้นตอนสี ยอ้ ม ใกล้เคียงกับ
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ระยะเวลาบางขั้นตอนสามารถทําเวลาได้ดีกว่า
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด เช่น ขั้นตอนการทําความสะอาด ขั้นตอนรองพื้น
แชลครอบที่ 1 และขั้นตอนการย้อมสี ส่ วนบางขั้นตอนควรปรับปรุ งให้มีระยะเวลาการผลิตสั้นลง
ตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 4 ถึง ขั้นตอนที่ 7 แต่ท้งั นี้ข้นั ตอนการทําสี ของ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด จะทําสี ให้เสร็ จในโรงงานประมารณ 80 % ส่ วนบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด จะ
ทํางานสี ให้เสร็ จในโรงงาน 9 0% เปอร์ เซนต์ การทําสี ต่างกันประมาณ 10 % ถ้าทั้งสองบริ ษทั ทําสี
แล้วเสร็ จในโรงงาน 80% เหมือนกันโดยระยะเวลาของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด ตามตารางที่ 18 เป็ นระยะเวลาแล้วเสร็ จ 80 % จะทําให้ระยะเวลาของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัดเปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 17โดยขั้นตอนที่ 6-7 เปลี่ยนแปลง ส่ วนขั้นตอน 1-5 คงที่เนื่องจาก
เป็ นขั้นตอนพื้นฐาน
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วิธีการคํานวณให้ระยะเวลาการผลิตเป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากัน
1. ระยะเวลา100%ของขั้นตอน = ระยะเวลาเดิม x 100
จํานวนเปอร์เซ็นต์เดิม
2. ระยะเวลาการผลิตเป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากัน = ระยะเวลา100%ของขั้นตอน x 80
100
3. แสดงวิธีทาํ การหาระยะเวลาขั้นการทําสี ยอ้ มที่ 6 ในโรงงานเสร็ จ 80% ของบริ ษทั
สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
ระยะเวลา100%ของขั้นตอนพ่นแลคเกอร์รอบที่ 2 = 12 x 100
90
เพราะฉะนั้น ระยะเวลา100%ของขั้นตอนพ่นแลคเกอร์รอบที่ 2 = 13.33
ระยะเวลาการผลิตเป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากัน = 13.33x 80
100
เพราะฉะนั้น ระยะเวลาการผลิตเป็ นเปอร์เซ็นต์เท่ากัน = 10.66 ชม.
ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี ยอ้ มในโรงงาน เสร็ จ 80% ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
ย้อมสี
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 1
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 2
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 3
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
2
0.5
28.5
16
15
4
3.5
4
6.5
12
5.5
10.66
3
10.66
64
57.82

ช่วงห่าง
1.5
12.5
11
-0.5
-5.5
-5.16
-5.16
6.18

จากตารางที่ 17 ถ้า บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด และบริ ษทั บุน่ กี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด ทําสี ยอ้ มในโรงงานแล้วเสร็ จ 80 % ระยะเวลาการทํางานของ บริ ษทั สี ลม
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เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ในขั้นตอนที่ 6 และ 7 จะลดลง แต่ผลของช่วงห่างติดลบ ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 4-7
หมายความว่า บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลาทํางานมากกว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด เมื่อนําขั้นตอนย่อยของแต่ละหน่วยกิจกรรมมาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบได้ผลดังนี้
ขั้นตอนที่ 4 รองพื้นเชลแลครอบที่ 2 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด ใช้เวลา 3.5 ชม. บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลา 4 ชม. บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้
เวลาของขั้นตอนนี้มากกว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด อยู่ 0.5 ชม. แสดงว่า
ขั้นตอนการทํางานก่อนหน้านี้อาจส่ งผลต่อขั้นตอนนี้
ย้อนกลับไปดูข้นั ตอนที่มีช่วงห่างต่างกัน
ขั้นตอนที่ 1 ทําความสะอาด บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัดใช้เวลาทําความสะอาด 0.5 ชม.
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ใช้เวลา 2 ชม. บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัดใช้เวลาทําความสะอาดน้อยกว่า อาจทําให้ชิ้นงานไม่สะอาด
เพียงพอ
ขั้นตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลค รอบที่ 1 บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัดใช้เวลา 16 ชม. บริ ษทั บุ่นกี่
เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ใช้เวลา 28.5 ชม. บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัดใช้เวลาน้อยกว่า 12.5 ชม. ถ้าวิเคราะห์แต่ละหน่วยกิจกรรม สี ลมจะใช้เวลา
น้อยกว่าทุกกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 คือ การย้อมสี พบว่า บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัดใช้เวลาทํางานรวม 4 ชม. ส่ วน
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ใช้เวลา 15 ชม. บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัดใช้เวลาน้อยกว่าบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด 11 ชม. เมื่อวิเคราะห์จากผังกิจกรรม พบว่า ขั้นตอนในการทํางานต่างกัน
กล่าวคือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด มีข้ นั ตอนลงแป้ งอุด
เสี้ ยน ใช้เวลา 8 ชม. ขัดใช้เวลา 3.5 ชม. ย้อมสี ใช้เวลา 3.5 ชม.ขั้นตอนการลงแป้ ง
อุดเสี้ ยนทําให้ช่วยกลบรอยด่างของไม้ได้ เมื่อลงแป้ งอุดเสี้ ยนจะทําให้ตอ้ งเพิ่ม
เวลาของการขัดและการย้อม
ส่ วนบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การขัดและย้อม ซึ่งใช้
เวลา 4 ชม. ทําให้การทํางานของขั้นตอนต่อจากขั้นตอนที่ 3 คือขั้นตอนที่ 4-7 ใช้เวลามากกว่าใช้
เวลาในการเก็บรายระเอียดของการขัด แต่งสี และพ่นแลคเกอร์ แต่ในระยะเวลารวมของการทําสี
ย้อม บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลาน้อยกว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
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จํากัด 4.5 ชม. ตามตารางที่ 18 และยังสามารถทํางานสี แล้วเสร็ จในโรงงาน 90 % ส่ วน บริ ษทั บุน่ กี่
เซี่ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ทําสี ในโรงงานเพียง 80% ถ้าทําเปอร์ เซ็นต์ของงานให้เท่ากัน
กล่าวคือ ทํางานแล้วเสร็ จในโรงงาน 80 % เหมือนกัน พบว่า บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลา
ของการทําสี ยอ้ ม น้อยกว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด 6.18 ชม. ตามตาราง
ที่ 17 สรุ ปได้วา่ บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีความเป็ นเลิศของการทํางานทําสี ยอ้ ม
จากภาพที่ 16 ขั้นตอนการทําสี พน่ ของ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด และภาพที่ 21 ขั้นตอนการทําสี พน่ ของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด มีข้นั ตอนการผลิต 7
ขั้นตอน ระยะเวลาในการผลิตแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ขั้นตอนการผลิตการทําสี พน่
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลค รอบที่ 1
รองพื้นเชลแลค รอบที่ 2
รองพื้นพ่นเทา
รองพื้นพ่นขาว
พ่นสี จริ งรอบที่ 1
พ่นสี จริ งรอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
1.5
0.5
23.5
16
9
12
3
4
6
8
5
12
3.5
8
51.5
60.5

ช่วงห่าง
1
7.5
-3
-1
-2
-7
-4.5
-9

จากตารางที่ 18 บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้ระยะเวลาในการผลิตมากว่า บริ ษทั บุ่น
กี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด จํานวน 9 ชม. ขั้นตอนที่ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้
เวลามากว่า คือขั้นตอนที่ 3-7 ทั้งนี้ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด จะทําสี ในโรงงานเสร็ จ 90 % ส่ วน
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ทําสี ในโรงงานเสร็ จ 80%
ถ้าทั้งสองบริ ษทั ทําสี แล้วเสร็ จในโรงงาน 80% เหมือนกัน โดยระยะเวลาของบริ ษทั บุ่น
กี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ตามตารางที่ 20 ชิ้นงานแล้วเสร็ จ 80 % จะทําให้ระยะเวลา
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ของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด เปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 19 โดยขั้นตอนที่ 1-6 คงที่ ส่ วน
ขั้นตอนที่ 7 เปลี่ยนแปลง ตามตารางที่ 20
ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี พน่ ในโรงงาน เสร็ จ 80% ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
ขั้นตอนการผลิตการทําสี พน่
ทําความสะอาด
รองพื้นแชลค รอบที่ 1
รองพื้นแชลค รอบที่ 2
รองพื้นพ่นเทา
รองพื้นพ่นขาว
พ่นสี จริ ง รอบที่ 1
พ่นสี จริ ง รอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
บุ่นกี่ (ชม.)
สี ลม (ชม.)
1.5
0.5
23.5
16
9
12
3
4
6
8
5
12
3.5
7.11
51.5
59.61

ช่วงห่าง
1
7.5
-3
-1
-2
-7
-3.61
-8.11

จากตารางที่ 19 ถ้าบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด และบริ ษทั บุน่ กี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์
และก่อสร้าง จํากัด ทําสี พน่ ในโรงงานเสร็ จ 80 % ระยะเวลาการทํางานของ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด ในขั้นตอนที่ 7 ลดลงแต่ผลของช่วงห่างติดลบ หมายความว่าบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้
เวลาทํางานมากกว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ขั้นตอนที่มีช่วงห่างติดลบ
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 3-7 หมายถึง บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ใช้เวลาการทํางานขั้นตอนที่ 3-7
มากกว่าบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์ นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด จึงต้องวิเคราะห์ที่หน่วยกิจกรรม ของแต่
ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ 3-7 ทั้ง 2 บริ ษทั มีหน่วยกิจกรรมเหมือน แต่ใช้เวลาการทํางานต่างกัน
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัดใช้เวลาการทํางานมากกว่าทั้งขบวนการอยู่ 8.11 ชม.
การใช้แผนภูมิกา้ งปลาหาสาเหตุการทํางานสี พน่ ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด ที่ใช้
เวลามากกว่าบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
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เครื่ องมือ

คน

เครื่ องขัดมือ,การพ่นสี
มีประสิ ทธิ ภาพ

จํานวนคน
เพียงพอ

จํานวนไม่พอเพียง

ประสิ ทธิภาพ ทักษะ
มีทกั ษะดี
ทํางานล่าช้า

การทําสี พน่
ขั้นตอนการทํางาน
ลําดับขั้นตอนถูกต้อง
ลําดับขั้นตอน 3-7

วิธีการ

สี พน่ สี รองพื้น สี โป๊ ว
มีพอเพียง

วัสดุ

แผนผังที่ 3 แสดงสาเหตุ การทําสี พน่ ล่าช้าของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
พบสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการ คือ 1. การทํางานล่าช้าของช่าง 2. งานล่าช้าขั้นตอน 3-7
และ 3. เครื่ องมือไม่พอเพียง

92
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุ ง

สาเหตุที่
มุ่งแก้ ไข

การทํางานล่าช้า
ของช่าง

แนวทางแก้ ไข

กําหนดหน้าที่การทํางาน
แต่ละบุคคล

วีธีการ

แบ่งหน้าที่การทํางาน
ให้ชดั เจน
จัดรางวัลสําหรับ
ผูป้ ฎิบตั ิงานดี

กําหนดระยะเวลา
การทํางาน แต่ละขั้นตอน

ลดระยะเวลาการทําสี พน่

งานล่าช้า
ขั้นตอน 3-7

ทําตารางระยะเวลา
การทํางานระบุเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
อบรมช่างให้ทาํ งาน
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
มีผปู ้ ระสานงาน
ระหว่างช่างหาก
เกิดปั ญหาในการทํางาน

เครื่ องมือ
ไม่พอเพียง

จัดหาเครื่ องมือเพิ่มเติม

ฝึ กการใช้งาน
เครื่ องมือใหม่
สํารวจจํานวน
เครื่ องมือให้พอเพียง
ในแต่ละงาน

แผนผังที่ 4 แสดงมาตรการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ
จากมาตรการการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ หากได้กบั การแก้ปัญหาอย่างแท้จริ งจะทําให้
ระยะเวลาการทําสี ลดลง
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี
ทําความ
สะอาด

ขัด

4 ชม.

โป๊ ว

4 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 3 ชม.

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
4 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 16 ชม

รองพื้น
เชลแลค 1 เที่ยว
3 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 9 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 1เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 3 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 3 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 6 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
2 เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 5 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 1.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 3.5 ชม.

ขัด หยาบ
4 ชม.

ขัด หยาบ
3 ชม.

ขัด ละเอียด
3 ชม.

โป๊ ว

2 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 0.5 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
43 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 24 แสดงการดําเนินงานแผนกสี ทึบแสง 80% หลังการปรับปรุ ง ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด
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ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การติดตั้ง การติดตั้งของทั้งสองบริ ษทั
การจัดลําดับ
ขั้นตอนมีแตกต่างกัน กล่าวคือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้ เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด เริ่ มต้นขั้นตอน
ด้วยการทําความสะอาด สิ้ นสุ ดด้วยการเก็บรายละเอียดงาน ส่ วน บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
เริ่ มต้นด้วยการประกอบชิ้นงาน สิ้ นสุ ดด้วยการทําความสะอาด แต่ระยะเวลารวมในการติดตั้ง
เท่ากัน แสดงว่าการเรี ยงลําดับของขั้นตอนต่างกันไม่มีผลต่อเวลา
1.2.2 การวิเคราะห์ ระยะเวลาการผลิตและติดตั้งของ กลุ่มที่ 2
บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัดและ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
เน้นเครื่ องจักรในการผลิต
ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่าง บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด และบริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
ระยะเวลาการผลิต (ชม.)

เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการผลิต

กนก

กรี นแอคส์

ช่วงห่าง

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ

การผลิตงานไม้เพาะโครง

15.5

39.5

-24.0

กนก

การทําสี ยอ้ ม

7.5

13.0

-5.5

กนก

การทําสี พน่

9.55

17.5

-8.0

กนก

การติดตั้ง

36.0

45.0

-9.0

กนก

68.5

115.0

-46.5

กนก

รวม

จากตารางที่ 20 วิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่
จํากัดและบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด พบว่า
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ใช้ระยะเวลาการผลิตรวม 68.5 ชม.
แบ่งเป็ น การผลิตงานไม้เพาะโครง 15.5 ชม. การทําสี ยอ้ ม 7.5 ชม. การทําสี พน่ 9.5 ชม. และการ
ติดตั้ง 36 ชม.
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้ระยะเวลาการผลิตรวม 114 ชม. แบ่งเป็ น การผลิตงานไม้
เพาะโครง 39.5 ชม. การทําสี ยอ้ ม 13 ชม. การทําสี พน่ 17.5 ชม. และการติดตั้ง 45 ชม.
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สรุ ปได้วา่ ช่วงห่างระยะเวลาการผลิตระหว่าง บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคด
คอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด รวม -46.5 ชม. โดยแบ่งเป็ น การผลิตงานไม้เพาะโครง
-24.0 ชม. การทําสี ยอ้ ม -5.5 ชม. การทําสี พน่ -8.0 ชม. และการติดตั้ง -9.0 ชม. และ บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศในขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะ
โครง การทําสี ยอ้ ม การทําสี พน่ และการติดตั้ง
การผลิตงานไม้เพาะโครง
60
40
20
การติดตั้ง

การทําสีย้อม

0

การทําสีพ่น
กนก

กรีนแอคส์

แผนภูมิที่ 4 แสดงช่วงห่างระยะเวลาการผลิตระหว่าง บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่
จํากัด
และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
70-80%

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

บรรจุ
หี บห่ อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ง
หน้างาน

ติดตั้ง

ติดตั้ง
งานระบบ

ทําสี
100%

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ส่งมอบ

ภาพที่ 25 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เคดคอเรชัน่ จํากัด
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
1.5 ชม.

ทากาว
ปะกอบ
แผง 0.5ชม.

อัดชิด
ตรง

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1 ชม.

อัดเย็น
4 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 6 ชม.

ตัดสไสด์

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.
ทําสี

เจาะ
ทําเดือย

เตรี ยมไม้
ปะขอบ

ขัด

1 ชม.

ทากาว

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ประขอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 2 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.

ตรวสอบ

รวมระยะเวลา
15.5 ชม.

1 ชม.

ทําสี

ภาพที่ 26 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง) ของ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

โป๊ ว

0.5 ชม.

ลงแป้ ง
อุดเสี้ยน
0.5 ชม.

ขัด
0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
เชลแลค

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 2 ชม

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 0.5ชม.

รองพื้น
เชลแลค

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 1 ชม.

พ่นซิลเลอร์
รองพื้น
0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 1 ชม.

0.5 ชม.

0.5 ชม.

ขัดละเอียด
0.5 ชม.

ขัด

0.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1.5 ชม.

รอแห้ง 24 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 27 แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ มทําสี
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด

รวมระยะเวลา
7.5 ชม.

80%ในโรงงานของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

โป๊ ว

0.5 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 0.5 ชม.

ขัด ละเอียด
0.5 ชม.

โป๊ วแดง
0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ขัด ละเอียด
0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
เชลแลค 1-2
เที่ยว0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1.5 ชม

รองพื้น
เชลแลค 1-2
เที่ยว0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 1.5 ชม.

รองพื้นพ่นเทา
2-3 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2 ชม.

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 0.5 ชม.

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 0.5ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 1 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
9.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 28 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 80%ในโรงงาน ของบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เคดคอเรชัน่ จํากัด
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ทําสี
100%

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 8 ชม.

รอสีแห้ง 8 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 2 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.
รวมระยะเวลา
36 ชม.

ภาพที่ 29 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
100 %

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ทําสี
100%

บรรจุ
หี บห่อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ ง
หน้างาน

ติดตั้ง

รอแห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ติดตั้ง
งานระบบ

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ส่ งมอบ

ภาพที่ 30 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

6 ชม.

อัดเย็น
ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
10 ชม.

ทากาวปะ
อบ
แผงตีตะปู

อัดชิด
ตรง

เตรี ยมไม้
ปะขอบ
0.5ชม.

0.5 ชม.

อัดร้อน

ขัด

ตัด
สไสด์

ทากาว
0.5 ชม.

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 20.5 ชม.

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 3.5 ชม.

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ปะขอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 11 ชม.

ตรวสอบ

ทําสี

รวมระยะเวลา
39.5 ชม.

ภาพที่ 31 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง) ของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด

1 ชม.

โป๊ ว
1 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 2 ชม.

ขัด
2 ชม.

ขัดละเอียด
0.5 ชม.

เก็บโป๊ ว
1 ชม.

ขัด
1 ชม.

แต่งสี
0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 6.5 ชม

0.5 ชม.

รองพื้น
เชลแลค

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 0.5 ชม.

พ่นซิลเลอร์
รองพื้น 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 1.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2-3 เที่ยว
0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

รอแห้ง 24 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

รวมระยะเวลา
13 ชม.

ภาพที่ 32 แสดงการดําเนินงานแผนกงานสี ยอ้ ม ทําสี 100 %ในโรงงาน ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด
1 ชม.

โป๊ ว

1 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 2 ชม.

ขัด หยาบ
1 ชม.

ขัด หยาบ
1 ชม.

รองพื้น
แชลลคก์ 1-2
เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม

รองพื้น
แชลลคก์ 1-2
เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 2-3
เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 1.5 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
2-3 เที่ยว 2 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 3.5 ชม.

ขัด ละเอียด

พ่นสีจริ ง
2 เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 1.5 ชม.

0.5 ชม.

1 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 1 ชม.

ขัด ละเอียด

โป๊ ว

ทําความ
สะอาด

0.5 ชม.

0.5 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
17.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 33 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 100%ในโรงงาน ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 6 ชม.

ทําสี
100%

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 8 ชม
ระยะเวลา 24 ชม.

รอสี แห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 2 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.
รวมระยะเวลา
45 ชม.

ภาพที่ 34 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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จากภาพที่ 26 และ 31 ขั้นตอนไม้เพาะโครงของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีข้นั ตอนการผลิตทั้งหมด 7 ตามตาราง 21
ตารางที่ 21 แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาของขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครงของ
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
ขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครง
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ขยายแบบ
ทําแผงประกบ
ปรับขนาด
เจาะ
ประขอบ
ประกอบ
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
2
2
1
1
6
20.5
2
3.5
0.5
0.5
2
1
2
11
15.5
39.5

บริ ษทั กนก

ช่วงห่าง
0
0
-14.5
-1.5
0
1
-9
-24

จากตาราง 21 มีระยะเวลาการผลิตไม้เพาะโครงแตกต่างกัน บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้
เวลาในการผลิตมากกว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จํานวน 24 ชม. ขั้นตอน
การผลิตที่ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดใช้มากกว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด คือ 1
การทําแผงประกบและการประกอบ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จํานวน 14.50 ชม. เวลาที่แตกต่างกันเกิดจากขั้นตอนย่อยของแต่ละ
กิจกรรม มีการสู ญเสี ยเวลาแตกต่างกันออกไป ตามตาราง
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ตารางที่ 22 แสดงกิจกรรมของขั้นตอนการทําแผงประกอบ ของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
ตัดไม้โครง ตัดไม้อดั
ทากาวประกอบแผง
อัดเย็น
อัดร้อน
รวมเวลาทําแผงประกบ

กนก (ชม.)
1.5
0.5
4
6

ระยะเวลา (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
10
4
6
0.5
20.5

ช่วงห่าง
-8.5
-3.5
-2
0.5
-14.5

หมายเหตุ การทํางานของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จะตัดชิ้น
ของทุกส่ วนประกอบพร้อมกัน ทั้งแผงรอบตู,้ หน้าขา และลิ้นชัก และดําเนินขั้นตอนต่อเนื่องพร้อม
กันทุกชิ้นงาน ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด จะตัดชิ้นส่ วน โดยแยกดําเนินการแต่ละชิ้น
จึงดําเนินการชิ้นต่อไป และจึงย้อนมาตัดชิ้นส่ วนอื่น และจึงดําเนินการขั้นต่อไป
เช่นแบ่งงานตูเ้ ป็ น 1. แผงรอบตู ้ 2. หน้าบานตู้ และ3. ลิ้นชัก บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
จะทําแผงรอบตูก้ ่อน ต่อจากนั้นทําหน้าบานตู ้ และลิ้นชักลําดับสุ ดท้าย
จากตาราง 22 ทุกขั้นตอนของกิจกรรม ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากกว่า
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ดังนี้
1. การตัดไม้โครง ตัดไม้อดั ใช้เวลามากกว่า 8.5 ชม.
2. การทากาวประกอบแผง ใช้เวลามากกว่า 3.5 ชม.
3. การอัดเย็น ใช้เวลามากกว่า 2.0 ชม.
4. การอัดร้อน บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดใช้เวลา 0.5 ชม. แต่ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัดไม่มีข้นั ตอนนี้
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เครื่ องจักร

คน

เครื่ องตัดสไลส์
ดีมีประสิ ทธิ ภาพ

จํานวนคน
มีพอเพียง

เครื่ องทากาว
ดีมีประสิ ทธิ ภาพ

ทักษะ
มีความชํานาญการใช้เครื่ องจักร

เครื่ องอัดร้อน อัดเย็น
ดีมีประสิ ทธิ ภาพ

ทําแผง
ประกอบ

แบ่งงานเป็ นส่วนๆ
ดําเนินงานที่ละส่วน

วิธีการ

มีพอเพียง

วัสดุ

แผนผังที่ 5 แสดงสาเหตุการทําแผงประกอบ ล่าช้าของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
พบสาเหตุสาํ คัญ 1 ประการ คือการแบ่งงานเป็ นส่ วนๆ ดําเนินงานทีละส่ วน ทําให้
ล่าช้า ทํางานซํ้าซ้อน การทํางานของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด จะแบ่งงานตูเ้ ป็ น 3 ส่ วน อิสระจากกัน
ตามภาพที่ 35
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1

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั

ทากาว
ประกอบแผง

อัดเย็น

ทําแผง
ประกบรอบตู ้

อัดเร้อน

2

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั

ทากาว
ประกอบแผง

อัดเย็น

ทําแผง
ประกบบานตู ้

อัดเร้อน

3

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั

ทากาว
ประกอบแผง

อัดเย็น

ทําแผง
ประกบลิ้นชัก

อัดเร้อน

ภาพที่ 35 แสดงการแบ่งสายงาน ขั้นตอนทําแผงประกอบของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
จากภาพที่ 35 การแบ่งงานเป็ น 3 ส่ วน ทําให้เกิดความซํ้าซ้อนของสายงาน แต่ละส่ วน
จะมีข้นั ตอนดําเนินงานเหมือนกัน การแยกส่ วนการทํางาน จะทําให้สูญเสี ยเวลาในแต่ละกิจกรรม
ถ้าจํานวนงานมีจาํ นวนน้อย แต่ถา้ จํานวนชิ้นงานมากๆ จะไม่ทาํ ให้ช่างไม้สับสนกับชิ้นงาน ควบคุม
ง่ายกว่า ทั้งนี้ในที่น้ ี เป็ นการทําตูแ้ ละโต๊ะเครื่ องแป้ ง เพียง 1 ชุด จึงทําให้วธิ ี การนี้ไม่เหมาะทําให้
เสี ยเวลามาก โดยเฉพาะ ขั้นตอนการคํานวณการตัดไม้โครงไม้อดั ทําให้เสี ยเศษวัสดุมาก สิ้ นเปลือง
ทรัพยากร
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ลดระยะเวลาการตัดไม้โครง ตัดไม้อดั

วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุ ง

สาเหตุที่
มุ่งแก้ ไข
การแบ่งชิ้นงานเป็ น
ส่วนๆ ดําเนิ นงานที่
ละส่ วนซํ้ากัน 3 สาย

แนวทางแก้ ไข

วีธีการ

จัดสายงานใหม่
รวมการทํางานให้เป็ น
ชุดเดียวกัน
เกิดสายงานเดี่ยว

สร้างตารางการทํางานใหม่
กําหนดระยะเวลา
ในการทํางาน
ชี้ แจงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

แผนผังที่ 6 แสดงมาตรการแก้ปัญหาที่สาเหตุ
2. การประกอบ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากกว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์
เคดคอเรชัน่ จํากัด 9 ชม
คน

เครื่ องจักร

จํานวนคน
มีพอเพียง

เครื่ องมือต่างๆ เช่น
สว่าน ปื นลม ฯลฯ
มีพอเพียง มีประสิ ทธิภาพ

ทักษะ
มีความชํานาญน้อยกว่า บริ ษทั กนกฯ

เหมือนกัน

วิธีการ

ประกอบ

มีพอเพียง

วัสดุ

แผนผังที่ 7 แสดงสาเหตุการประกอบล่าช้าของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
จากแผนผังที่ 7 พบสาเหตุสาํ คัญ 1 ประการ คือทักษะความชํานาญของช่าง กล่าวคือ
ขั้นตอนนี้ตอ้ งใช้ช่างฝี มือ ที่มีความชํานาญสู ง มีประสบการณ์มาก อาจเป็ นไปได้วา่ ช่างฝี มือของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีความชํานาญน้อยกว่าบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
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ลดระยะเวลาการประกอบ

วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุ ง

สาเหตุที่
มุ่งแก้ ไข
ทักษะ
ความชํานาญของช่าง

แนวทางแก้ ไข

เพิ่มพูนความรู ้
วิธีการทํางาน

แผนผังที่ 8 แสดงมาตรการแก้ปัญหาที่สาเหตุ

วีธีการ

จัดอบรมวิธีการประกอบ
ทําผังการประกอบ
ตรวจสอบการทํางาน
ประเมินผล
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ปรับปรุ งการทํางานแล้ว กรี นแอคส์อาจได้ ผังการดําเนินงานใหม่ดงั นี้
Production
Controller
แจกแจงแบบ

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
1.5 ชม.

ทากาวปะ
อบ
แผงตีตะปู

อัดชิด
ตรง

เตรี ยมไม้
ปะขอบ
0.5ชม.

ขัด

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1 ชม.

อัดเย็น 4ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 6 ชม.

ตัด
สไสด์

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ประขอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.

ทากาว
0.5 ชม.

ตรวสอบ

ทําสี

รวมระยะเวลา
14.5 ชม.

ภาพที่ 36 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง)
หลังจากปรับปรุ ง ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ขั้นตอนการทําสี ย้อม
ตารางที่ 23 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม ของบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ทําสี 80% ในโรงงานและบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ทําสี 100%
ในโรงงาน
ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
ทําสี ในโรงงาน 80% ทําสี ในโรงงาน 100%
ทําความสะอาด
1
1
รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
2
ย้อมสี
0.5
6.5
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
1
0.5
พ่นรองพื้นซิ ลเลอร์
1
1.5
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 1
1
2.5
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 2
1
รวม
7.5
13
*หมายเหตุ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดไม่มีข้นั ตอนที่ 2 และกนกไม่มีข้ นั ตอนที่ 7

ช่วงห่าง
0
2
-6
0.5
-0.5
-1.50
-1
-5.5

ขั้นตอนการทําสี ยอ้ มจากตาราง 23 การเปรี ยบเทียบ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด ทําสี ยอ้ มเสร็ จในโรงงาน 80% ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ทําสี ยอ้ มในโรงงานเสร็ จ
100% จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทําจึงปรับให้ท้งั สองบริ ษทั ทํางานเสร็ จในโรงงาน เท่ากัน 80
%โดยมี
ขั้นตอนพื้นฐานคงที่คือขั้นตอนที่ 1-5 ส่ วนขั้นตอนที่ 6 จะเปลี่ยนแปลงเหลือ 80 % และขั้นตอนที่ 7
จะตัดออกให้เหมือน กนก และเนื่องจากขั้นตอนที่ 7 ไม่ใช่ข้นั ตอนพื้นฐาน จะเป็ นขั้นตอนที่จะทํา
ให้งานเสร็ จสมบูรณ์ในที่น้ ี วิเคราะห์งานเสร็ จ 80% ขั้นตอนนี้จึงจะสามารถยกเลิกได้
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ตารางที่ 24 แสดงการเปรี ยบเทียบขั้นตอนการทําสี ยอ้ มในโรงงาน เสร็ จ 80 % ของ บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
ย้อมสี
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
พ่นรองพื้นซิ ลเลอร์
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 1
พ่นแลคเกอร์ รอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
1
1
2
0.5
6.5
1
0.5
1
1.5
1
2
7.5
11.5

ช่วงห่าง
2
-6
0.5
-0.5
-1
-4

จากตาราง 24 เมื่อปรับให้ท้งั สองบริ ษทั ทําสี เสร็ จในโรงงาน 80 %แล้ว ระยะเวลาการ
ผลิตของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากกว่าบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด อยู่
4 ชม.
วิเคราะห์จากตาราง พบว่า ขั้นตอนที่ 3 การย้อมสี บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลา
มากกว่าบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จํานวน 6 ชม. เป็ นไปได้วา่ ขั้นตอนที่ 2 รอง
พื้นเชลแลค มีความสําคัญอาจส่ งผลต่อขั้นตอนที่ 3 ที่ใช้เวลามาก พบว่าบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ไม่
มีข้ นั ตอนที่ 2
ขั้นตอนหลักการทําสี ยอ้ ม
ขั้นตอนที่ 1
ทําความสะอาด เพื่อให้ผวิ สัมผัสของไม้ที่จะทําสี สะอาด
ปราศจากฝุ่ น รอยกาว และสิ่ งสกปรก
ขั้นตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลค รอบที่ 1 เพื่อเคลือบผิวไม้กนั ยางไม้ออก ลดการ
ดูดซึ มของสี ยอ้ มทําให้ควบคุมความเข้มของสี ได้
ขั้นตอนที่ 3 ย้อมสี เพื่อปรับสี ไม้ให้ได้สีตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 4 รองพื้นเชลแลครอบที่ 2 เพื่อเคลือบผิวสี ยอ้ มไม่ให้น้ าํ มันสนที่
ผสมในสี ยอ้ มรอยตัว ทําปฏิกิริยากับสี แลคเกอร์ ทําให้สีแลคเกอร์ ไม่แห้ง
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ขั้นตอนที่ 5 พ่นซิลเลอร์ (Sealer) เป็ นแลคเกอร์รองพื้นอุดเสี้ ยนไม้ และปรับ
ระนาบพื้นผิว จะช่วยป้ องกันไม่ให้ความชื้นผ่านผิวไม้ เสริ มการยึดเกาะระหว่างสี ช้ นั ถัดไปกับพืน
ผิววัสดุ ป้ องกันไม่ให้เกิดรอยด่าง หรื อ รอยตําหนิ ที่เกิดหลังจากเคลือบสี ช้ นั ถัดไป ช่วยยึดเกาะ
ไม่ให้มีผวิ หลุด พ่นซิ ลเลอร์ จะเป็ นการช่วยลดเนื้อสี แลคเกอร์ได้ ทําให้พน่ แลคเกอร์นอ้ ยลง เพราะสี
เต็มเสี้ ยนไม้ได้ดีข้ ึน(บางบริ ษทั ใช้แลคเกอร์ พ่นรองพื้นแทนซิ ลเลอร์ ทําให้ตอ้ งพ่นแลคเกอร์ หลาย
รอบ)
ขั้นตอนที่ 6
พ่นแลคเกอร์ เป็ นสี ที่ใช้เคลือบผิว ให้สวยงาม
ขั้นตอนที่ 7 พ่นแลคเกอร์ทบั หน้ารอบสุ ดท้าย ส่ วนใหญ่ จะทําหน้างานติดตั้ง
เพราะการขนย้ายอาจทําให้เกิดตําหนิและเพื่อไม่ให้เกิดรอยเส้นต่อระหว่างชิ้นงานที่ติดตาย เมื่อช่าง
ประกอบชิ้นส่ วนเสร็ จจะแต่งสี และจะพ่นแลคเกอร์ ทบั หน้าให้งานเสร็ จสมบูรณ์
เมื่อวิเคราะห์ข้นั ตอนการทําสี ยอ้ ม บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ไม่มีข้ นั ตอนที่ 2 การรอง
พื้น เชลแลครอบที่ 1 เมื่อข้ามขั้นตอนเช่นขั้นตอนที่ 3 จึงเกิดปั ญหาการทําสี ตอ้ งใช้สีมาก ควบคุมสี
ลําบาก เพราะไม้จะดูดซึ มสี ยอ้ มมากเนื่องจากไม่มีเชลแลครองพื้น( Filler) จะทําให้สีที่ยอ้ มเข้ม
ดังนั้นจึงต้องใช้เวลานานในการแก้ไขสี ให้ได้ตามสี ที่ตอ้ งการ ดังนั้นถ้าต้องการลดระยะเวลา
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม ควรมีข้ นั ตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลค
วิเคราะห์ จากตาราง 24 พบว่า ขั้นตอนที่ 5 และ 6 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ล่าช้ากว่า
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด เปรี ยบเทียบกิจกรรมย่อย ขั้นตอนที่ 5 การพ่นรอง
พื้นซิ ลเลอร์
ตารางที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบ แสดงกิจกรรมขั้นตอนการพ่นรองพื้นซิ ลเลอร์ ของ บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
ระยะเวลา (ชม.)
กิจกรรม
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
ช่วงห่าง
ขัดละเอียด
0.5
0.5
0
พ่นซิ ลเลอร์
0.5
1
-0.5
รวม
1
1.5
-0.5
จากตาราง 25 กิจกรรม เกิดความล่าช้าคือ การพ่นซิ ลเลอร์ กรี นแอคส์ ใช้เวลามากกว่ากนก
0.5 ชม. เปรี ยบเทียบกิจกรรมย่อยขั้นตอนที่ 6 พ่นแลคเกอร์รอบที่ 1
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ตารางที่ 26 แสดงการเปรี ยบเทียบแสดงกิจกรรมขั้นตอนการพ่นแลคเกอร์ ของ
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
โป๊ ว
ขัด
พ่นแลกเกอร์
รวม

กนก (ชม.)
0.5
0.5
1

ระยะเวลา (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
0.8
0.8
0.4
2

บริ ษทั กนก

ช่วงห่าง
-0.8
-0.3
0.1
-1

จากตาราง 26 ขั้นตอนที่โป๊ ว บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ไม่มี
ขั้นตอนนี้ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 0.8ชม. โดยปรกติข้ นั ตอนเตรี ยมงานก่อน
พ่นแลค เกอร์ รอบที่ 1 จะไม่มีการเก็บโป้ ว เนื่องจากชิ้นงานได้ผา่ นการขัดละเอียดและลงรองพื้น
ซิ ลเลอร์ แล้ว ในช่วงตอนพ่นซิ ลเลอร์ ก่อนหน้านี้ ดังนั้นคาดว่า การเก็บโป๊ วครั้งนี้อาจเกิดจากความ
ผิดพลาดของช่าง ส่ งผลให้งานขัดละเอียด ในขั้นตอนก่อนพ่นแลคเกอร์ รอบที่ 1 ใช้เวลามากกว่า
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด เนื่องจากต้องขัดโป๊ วออก ส่ งผลให้การพ่น
แลคเกอร์ ต้องหนากว่าปกติ
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เครื่ องจักร

คน
ช่างรุ่ นใหม่

เครื่ องพ่นซิ ลเลอร์
มีเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ

จํานวนเพียงพอ
มีประสบการณ์นอ้ ย
ผูค้ วบคุมงาน

การพ่นสี
มีเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ

ขาดความเข้าใจการทําสี ยอ้ ม

ขั้นตอนการทํางาน
เรี ยงลําดับขั้นตอนการทํางานผิด
ข้ามขั้นตอนการทํางาน
ใช้เวลามากในการทํางาน

วิธีการ

การทําสี ยอ้ ม

ดินโป๊ ว,สี
มีพอเพียง
การใช้วสั ดุ
สิ้นเปลือง

วัสดุ

แผนผังที่ 9 แสดงสาเหตุ การทําสี ยอ้ มล่าช้า ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
จากแผนผังที่ 9 พบสาเหตุสาํ คัญ 5 ประการ คือ
1. ช่างรุ่ นใหม่ขาดประสบการณ์
2. ผูค้ วบคุมงาน ขาดความเข้าใจการทําสี ยอ้ ม
3. เรี ยงลําดับขั้นตอนการทํางานผิด และข้ามขั้นตอนการทํางาน
4. ใช้เวลามากในการทํางาน
5. การใช้วสั ดุสิ้นเปลือง
จากสาเหตุสาํ คัญ 5 ประการดังกล่าว มาเป็ นเป้ าหมายในการแก้ไข และหาวิธีการแก้ไข
ดังสรุ ปในแผนผังที่ 9
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วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง

สาเหตุที่มุ่งแก้ไข
ช่างขาดประสบการณ์

ลดระยะเวลาการทําสี ยอ้ ม

ผูค้ วบคุมงาน
ขาดความเข้าใจงาน

แนวทางแก้ ไข

วีธีการ

เพิ่มพูนความรู ้

จัดอบรม
ชี้ ขอ้ บกพร่ อง

จัดหาช่างที่มี
ประสบการณ์

รับสมัครช่างใหม่
ทดสอบก่อนรับเข้าทํางาน

เพิ่มพูนความรู ้

เข้าร่ วมสัมมนากับ
ผูผ้ ลิต ผูข้ ายสี
ทํารายงานสรุ ป
ความเข้าใจจัดทํา
ผังการทํางาน

เรี ยงลําดับขั้นตอน
การทํางานผิด
และข้ามขั้นตอน

ทําความเข้าใจ
ศึกษาการทํางานใหม่

ใช้เวลาการทํางาน
มากเกินไป

กําหนดเวลา
การทํางาน

จัดผังการทํางานใหม่
จัดอบรมพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทําตารางระยะ
เวลาการทํางาน
มีผตู ้ รวจงานตามขั้นตอน

ใช้วสั ดุสิ้นเปลือง

ควบคุมการใช้วสั ดุ

ผูต้ รวจคํานวณวัสดุก่อน
ให้ช่างเบิกวัสดุ
กําหนดเป้ าหมายการใช้
ทําใบเบิกวัสดุ
ระบุ ผูเ้ บิก, จํานวน, เวลา

แผนผังที่ 10 แสดงมาตรการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุ
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ทําความ
สะอาด

โป๊ ว
0.5 ชม.

ลงแป้ ง
อุดเสี้ยน
0.5 ชม.

ขัด
0.5 ชม.

รองพื้น
แชลลคก์
0.5ชม.

ย้อมสี
0.5 ชม.

รองพื้น
แชลลคก์
0.5ชม.

ขัดละเอียด

พ่นซิลเลอร์
รองพื้น 0.5 ชม.

ขัด

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 0.5 ชม.

0.5 ชม.

0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.
ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 2 ชม

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 0.5 ชม.
ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 0.5 ชม.
ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

รอแห้ง 24 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

รวมระยะเวลา
6 ชม.

ภาพที่ 37 ผังการดําเนินงานแผนกงานสี ยอ้ ม ทําสี 80 %ในโรงงาน หลังจากปรับปรุ ง ของบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด
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ขั้นตอนการทําสี พน่ ของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด มีลาํ ดับขั้นตอนหลักเหมือนกันคือ 7 ขั้นตอนใช้ระยะเวลาการทํางานต่างกัน
วิธีการทํางานต่างกัน บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ทําสี ในโรงงานเสร็ จ 80 %
ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ทําสี ในโรงงานเสร็ จ 100%
ตารางที่ 27 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ ของ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด ทําสี 80% ในโรงงาน และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดทําสี 100% ในโรงงาน

ขั้นตอนการผลิตการทําสี พน่
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
รองพื้นพ่นเทา
รองพื้นพ่นขาว
พ่นสี จริ งรอบที่ 1
พ่นสี จริ งรอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
ทําสี ในโรงงาน 80% ทําสี ในโรงงาน 100%
1
1
1.5
4
1.5
4
2
2
2
1.5
0.5
3.5
1
1.5
9.5
17.5

ช่วงห่าง
0
-2.5
-2.5
0
0.5
-3
-0.5
-8

ดังนั้นถ้าปรับการทํางานสี แล้วเสร็ จในโรงงาน 80 % จะมีระยะเวลาเปลี่ยนไปตาม
ตาราง 28 โดยขั้นตอนที่ 1-6 คงที่ ส่ วนขั้นตอนที่ 7 เปลี่ยนแปลงตามตาราง
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ตารางที่ 28 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทําสี พน่ เสร็ จ
80%ในโรงงาน ของ บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด

ขั้นตอนการผลิตการทําสี พน่
ทําความสะอาด
รองพื้นเชลแลครอบที่ 1
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
รองพื้นพ่นเทา
รองพื้นพ่นขาว
พ่นสี จริ งรอบที่ 1
พ่นสี จริ งรอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
กนก (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
ทําสี ในโรงงาน
ทําสี ในโรงงาน
1
1
1.5
4
1.5
4
2
2
2
1.5
0.5
2.8
1
1.2
9.5
16.5

ช่วงห่าง
0
-2.5
-2.5
0
0.5
-2.3
-0.2
-7

จากตาราง 28 ขั้นตอนที่ 2 , 3, 6และ 7 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดใช้เวลามากกว่า บริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ถ้าพิจารณาแต่ละขั้นตอน เพื่อหาสาเหตุความล่าช้า
ขั้นตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลครอบที่ 1 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากว่า บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จํานวน 2.5 ชม.
ตารางที่ 29 แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรม ของขั้นตอนที่ 2 รองพื้นเชลแลครอบที่ 1 ระหว่างบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
ขัด
โป๊ ว
ขัดหยาบ
รองพื้นเชลแลครอบที 1
รวม

กนก (ชม.)
0.5
0.5
0.5
1.5

ระยะเวลา (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
1
1
1
1
4

ช่วงห่าง
-1
-0.5
-0.5
-0.5
-2.5
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จากตาราง 29 กิจกรรมในขั้นตอนนี้ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด แตกต่างจาก บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด คือมีกิจกรรมขัด เช่นกิจกรรมแรกทําให้ กิจกรรมของบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด มี 4 กิจกรรม บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด มี 3 กิจกรรม
ตารางที่ 30 แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 3 รองพื้นเชลแลครอบที่ 2 ระหว่างบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
ลงแป้ งอุดเสี้ ยน
ขัดหยาบ
รองพื้นเชลแลครอบที่ 2
รวม

กนก (ชม.)
0.5
0.5
0.5
1.5

ระยะเวลาผลิต (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
2
1
1
4

ช่วงห่าง
-1.5
-0.5
0.5
-2.5

จากตารางที่ 30 ทุกกิจกรรมบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดใช้เวลามากกว่า
บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดต้องปรับระยะเวลาการทํางาน
ตารางที่ 31 แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 6 พ่นสี จริ งรอบที่ 1 ระหว่าง บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
โป๊ ว
ขัดละเอียด
พ่นสี จริ งรอบที่ 1
รวม

กนก (ชม.)
1
1

ระยะเวลาผลิต (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
1
0.5
2
3.5

ช่วงห่าง
-1
-0.5
-1
-2.5

จากตาราง 31 ขั้นตอนที่ 6 พ่นสี จริ งรอบที่ 1 พิจารณาจากกิจกรรมพบว่ามีกิจกรรม
ต่างกัน บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด มี 1กิจกรรม ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มี
3 กิจกรรม ทําให้ระยะเวลาการทํางานต่างกัน ขั้นตอนงานก่อนขั้นตอนที่ 6 อาจส่ งผลต่องาน
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ขั้นตอนนี้ เมื่อพิจารณาขั้นตอนที่ 4 และ 5 พบว่าขั้นตอนที่ 4 รองพื้นพ่นเทาหน่วยกิจกรรม
เหมือนกันระยะเวลาเท่ากัน ส่ วนขั้นตอนที่ 5 รองพื้นพ่นเทา หน่วยกิจกรรมต่างกัน บริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัดใช้เวลาน้อยกว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ดังนั้นจึงทําตาราง
เปรี ยบเทียบขั้นตอนนี้
ตารางที่ 32 แสดงการเปรี ยบเทียบ กิจกรรมของขั้นตอนที่ 5 รองพื้นพ่นขาว ของ
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด กับบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
กิจกรรม
ขัดละเอียด
โป๊ วแดง
ขัดละเอียด
รองพื้นพ่นขาว
รวม

กนก (ชม.)
0.5
0.5
0.5
0.5
2

ระยะเวลาผลิต (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
0.5
1
1.5

บริ ษทั กนก

ช่วงห่าง
0.5
0.5
0
-0.5
0.5

จากตาราง 32 กิจกรรมที่บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ไม่มีคือ ขัดละเอียด เพื่อทําโป๊ วแดง
คุณสมบัติของการโป๊ วแดงคือการโป๊ วเพื่อปิ ดลายไม้ ทําให้ผวิ เรี ยบมากขึ้น ทําให้ระยะเวลาการ
ทํางานขั้นตอนนี้ส้ นั กว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และส่ งผลในขั้นตอน
ต่อไป คือขั้นตอนที่ 6 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ต้องเริ่ มกิจกรรมด้วยการโป๊ ว และขัดละเอียด ก่อน
พ่นสี จริ งรอบที่ 1 ส่ วนบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ไม่มีการโป๊ วและขัดละเอียด
ก่อนพ่นสี จริ งรอบที่ 1 เพราะได้ทาํ ให้พ้ืนผิวชิ้นงานได้เรี ยบร้อยแล้วในขั้นตอนที่ 5 ดังนั้น บริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด สามารถพ่นสี จริ งรอบที่ 1ได้เลย แสดงว่าการใช้ โป๊ วแดง
มีประโยชน์ ทําให้ ผิวงานเรี ยบ ใช้เวลาน้อยกว่า ขั้นตอนที่ 7 พ่นสี จริ งรอบที่ 2 บริ ษทั กรี นแอคส์
จํากัด ใช้เวลามากกว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จํานวน 0.2 ชม. หรื อ
ประมาณ 12 นาที ระยะเวลาต่างกันค่อนข้างน้อย
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ตารางที่ 33 แสดงการเปรี ยบเทียบกิจกรรมของขั้นตอนที่ 7 พ่นสี จริ งรอบที่ 2 ระหว่าง บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดโดยทําสี ในโรงงาน
เสร็ จ 80%
กิจกรรม

กนก (ชม.)
0.5
0.5

ขัดละเอียด
พ่นสี จริ งรอบที่ 2
รวม

ระยะเวลาผลิต (ชม.)
กรี นแอคส์ (ชม.)
0.4
0.8
1.2

ช่วงห่าง
-0.4
-0.3
-0.7

จากตาราง 33 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลามากว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด จํานวน 0.7 ชม. หรื อ 42 นาที กิจกรรมที่ต่างกันคือ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
มีกิจกรรมขัดละเอียดก่อนพ่นสี จริ งรอบที่ 2 ส่ วน บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
ไม่มี เนื่องจากได้ทาํ ผิวเรี ยบก่อนหน้านี้เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นขั้นตอนขัดละเอียดในขั้นตอนนี้ของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ทําให้เวลาเพิ่มขึ้นถ้าบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด เปลี่ยนแปลงสายการผลิตแบบ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด อาจทําให้ระยะเวลาในการพ่นสี ลดลง
เครื่ องจักร

คน
ช่างฝี มือ
มีพอเพียง
ทักษะ
ความชํานาญน้อยกว่าบริ ษทั กนก

การพ่นสี
มีเพียงพอ

การทําสี พน่

ขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนการทํางานมี 7 ขั้นตอนเหมือนกัน
ขั้นตอนย่อยต่างกันมี ขั้นตอน 2,5,6,7

วิธีการ

การใช้วสั ดุ
สิ้ นเปลือง
การใช้วสั ดุ
มีพอเพียง

วัสดุ

แผนผังที่ 11 แสดงสาเหตุการทําสี พน่ ล่าช้า ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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พบสาเหตุสาํ คัญ 3 ประการ คือ
1. ทักษะความชํานาญของช่างฝี มือ
2. ขั้นตอนย่อยการทํางานต่างกันที่ข้ นั ตอน 2, 5, 6 และ 7
3. การใช้วสั ดุสิ้นเปลือง
วัตถุประสงค์ของ
การปรับปรุง

สาเหตุที่มุ่งแก้ไข
ทักษะความชํานาญ
ของช่างฝี มือ

แนวทางแก้ ไข
เพิม่ พูนความรู ้

วีธีการ
เข้าร่ วมอบรมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตสี

ลดระยะเวลาการทําสี พน่

ลงมือปฎิบตั ิทดสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนย่อยการ
ทํางานต่างกันที่
ขั้นตอน 2,5,และ7

วิเคราะห์ปํญหาของ
ขั้นตอนการทํางาน
กําหนดระยะเวลา
ทํางาน

จัดเรี ยงขั้นตอนการทํางานใหม่

ใช้วสั ดุสิ้นเปลือง

ควบคุมการใช้วสั ดุ

ทําใบเบิกวัสดุ ระบุ
ผูเ้ บิก จํานวน เวลา

ชี้ แจงกับผูเ้ กี่ยวข้องและ
กําหนดระยะเวลาทํางาน

แนะนําการใช้วสั ดุ

แผนผังที่ 12 แสดงมาตรการแก้ปัญหาที่สาเหตุ
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

โป๊ ว

0.5 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
เชลแลค 1-2
เที่ยว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1.5 ชม

รองพื้น
เชลแลค 1-2
เที่ยว 0.5 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 2-3
เที่ยว

ขัด ละเอียด
0.5 ชม.

โป๊ วแดง
0.5 ชม.

ขัด ละเอียด
0.5 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 1.5 ชม.
ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2 ชม.

พ่นสีจริ ง
2-3 เที่ยว 2 ชม.

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 0.5 ชม.

พ่นสีจริ ง
2 เที่ยว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 0.5 ชม.

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
9 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 38 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 80 %ในโรงงานหลังจากปรับปรุ ง ของบริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัด
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ขั้นตอนการติดตั้ง บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลาติดตั้งมากว่ากนก 9 ชม. ทั้งนี้ บริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ทําสี ในโรงงาน 80% ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ทําสี ใน
โรงงาน 100 % แสดงว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ต้องใช้เวลาทําสี หน้างาน
น้อยมาก ถ้าพิจารณาจากขั้นตอนการทํางาน บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด มี 7
ขั้นตอน ส่ วนบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มี 6 ขั้นตอน ขั้นตอนน้อยกว่าแต่ใช้เวลามากกว่า การ
เรี ยงลําดับขั้นตอนการทํางานต่างกัน พิจารณาจากกิจกรรมของขั้นตอนนี้ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด จะดําเนินงานเริ่ มด้วยการประกอบ สิ้ นสุ ดด้วยการทําความสะอาด

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ปรับ
แต่ง
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
งาน
ระบบ

ทําสี
100%

รอแห้ง

4 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

8 ชม.

8 ชม.

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

2 ชม.

2 ชม.

รวมระยะเวลา
36 ชม.

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการติดตั้งของบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
จากภาพที่ 39 พบว่าถ้าแบ่งงานเป็ นวัน 1วัน มีเวลาทํางาน 8 ชม. จะได้วา่
1. กิจกรรมที่ 1+ กิจกรรมที่ 2
= 1 วันทําการ
2. กิจกรรมที่ 3+ กิจกรรมที่ 4
= 1 วันทําการ
3. ทําสี 100 %
= 1 วันทําการ
รอแห้งใช้เวลาที่เหลือภายใน 1 วัน หลังจากทําสี เสร็ จ จะเหลือเวลา 24 – 8 ชม. =
16 ชม. มีเวลามากพอที่สีแห้งและไม่ตอ้ งใช้เวลาในชัว่ โมงการทํางาน
4. กิจกรรมที่ 6 + กิจกรรมที่ 7 รวม 4 ชม. = ครึ่ ง วัน
รวมเวลาทําการ = 3วันครึ่ ง
พิจารณาจากกิจกรรมของขั้นตอนการติดตั้งบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด จะดําเนินงานเริ่ ม
ด้วยการประกอบสิ้ นสุ ดด้วยการทําความสะอาด
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ทําสี
100%

รอแห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ติดตั้งงาน
ระบบ

เก็บราย
ละเอียด

6 ชม.

8 ชม.

24 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

รวมระยะเวลา
45 ชม.

ภาพที่ 40 ขั้นตอนการติดตั้งของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด

ทําความ
สะอาด

1 ชม.

จากภาพที่ 40 พบว่า ถ้าแบ่งงานเป็ นวัน 1 วันมีเวลาทํางาน 8 ชม. จะได้วา่
1. กิจกรรมที่ 1 ใช้เวลา 6 ชม. เหลือเวลาทําการ 2 ชม. = 1 วันทําการไม่สามารถทําสี
ต่อได้เนื่องจากเวลาไม่พบหรื อถ้าต้องการทํางานต่อต้องเป็ น OT เสี ยค่าต้นทุนการผลิตเพิ่ม
2. กิจกรรมที่ 2 ทําสี 100% 8 ชม. = 1 วันทําการ
3. รอแห้ง 24 ชม. เนื่องจากเวลาทําสี 100 % 8 ชม. เหลือเวลา 24 ชม. – 8 ชม. = 16
ชม. แสดงว่าเวลารอแห้งไม่เพียงพอใน 1 วัน จะต้องใช้เวลาแห้งเพิ่มอีก 8 ชม.= 1วันทําการ
4. กิจกรรมที่ 3, 4, 5, 6 ใช้เวลา 7 ชม.= 1 วันทําการ
รวมเวลาทําการ
= 4 วันทําการ
จากการเรี ยงลําดับกิจกรรมของขั้นตอนติดตั้ง พบว่า บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด สามารถเรี ยงลําดับขั้นตอนการทํางานได้ดีกว่าบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลา 3.5
วันทําการ น้อยกว่าบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด 0.5 วัน
และจากกิจกรรมของขั้นตอนนี้ พบว่า บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ใช้เวลาทําสี 100
%
จํานวน 8 ชม. เท่ากับ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด แต่ก่อนหน้านี้บริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัด ทําสี เสร็ จในโรงงาน 100 % แสดงว่าการทําสี เสร็ จในโรงงาน 100 % ไม่ประสบ
ความสําเร็ จ เนื่องจากต้องทําสี หน้าเพิ่มในขั้นตอนการติดตั้ง ดังนั้นจึงสรุ ปว่าควรทําสี เสร็ จใน
โรงงานเพียง 80% เพราะการติดตั้งมักจะทําให้เกิดการชํารุ ดหรื อเพิ่มเติมหน้างานเสร็ จ การเก็บงาน
สี หน้างานจะทําให้ชิ้นงานสมบูรณ์ ถ้าปรับปรุ งขั้นตอนการติดตั้งของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดใหม่
โดยเรี ยงลําดับของกิจกรรมเหมือน บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด และใช้เวลาที่
คาดว่าจะดําเนินการได้ จะได้สายการติดตั้งใหม่ ดังนี้
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 2 ชม

ปรับแต่ง
ขิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

ทําสี
100%

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 8 ชม.

รอสี แห้ง8 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 2 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 1 ชม.
รวมระยะเวลา
31 ชม.

ภาพที่ 41 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อินหลังการปรับปรุ งของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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จากภาพที่ 41 จะได้ระยะเวลาการติดตั้งหลังการปรับปรุ ง
ถ้าพิจารณาเป็ นวันทําการจะได้
1. กิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2 = 6 ชม. เหลือเวลา 2 ชม.
2. กิจกรรมที่ 3 + กิจกรรมที่ 4= 6 ชม. เหลือเวลา 2 ชม.
3. กิจกรรมที่ 5 ทําสี 100%
4. รอแห้ง 8 ชม. ใช้เวลาหลังการทําการต่อจากการทําสี 100%
5. กิจกรรมที่ 6 + กิจกรรมที่ 7 รวม = 3 ชม.

= 31 ชม.
= 1 วันทําการ
= 1 วันทําการ
= 1 วันทําการ
= 0 วันทําการ
= 0.5 วันทําการ

ดังนั้นบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดจะใช้เวลาการติดตั้งหลังปรับปรุ ง = 31 ชม.
ระยะเวลาติดตั้งก่อนปรับปรุ ง
= 45 ชม.
ลดระยะเวลาได้
= 14 ชม.
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด ระยะเวลาทําการ
หลังปรับปรุ ง ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด เท่ากับ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
คือ 3.5 วัน แต่ชวั่ โมงการทํางานน้อยกว่า
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด มีชวั่ โมงการติดตั้งรวม = 36 ชม.
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีชวั่ โมงการติดตั้ง รวม
= 31 ชม.
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัดจะใช้เวลาน้อยกว่า
= 5 ชม.3
ดังนั้นถ้าบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ปรับปรุ งการติดตั้งแล้ว จะเป็ นเลิศในการติดตั้ง
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3. การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระยะเวลาการผลิต การติดตั้ง ทรัพยากร และต้ นทุนการผลิต
ตารางที่ 34 แสดงการเปรี ยบเทียบ ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้ง , ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และ
ต้นทุนในการผลิตของขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั

68.5
3.5
3.5

กรี น
แอคส์
115.0
2.5
2.5

การปฏิบตั ิการ
ที่เป็ นเลิศ
กนก
สี ลม,กรี นแอคส์
สี ลม,กรี นแอคส์

2
7

3
6

3
1
4

1

1

2

1

-

-

-

2
1

สี ลม
บุ่นกี่,สี ลม,กนก
บุ่นกี่
บุ่นกี่,สี ลม,
กรี นแอคส์
บุ่นกี่,สี ลม,กนก
บุ่นกี่,สี ลม,กนก

20

40

20

50

สี ลม,กนก

2

2

2

2.6

บุ่นกี่,สี ลม,กนก

4.9.1 สี รองพื้นเทา(แกลลอน)

1

1

1

1

4.9.2 สี รองพื้นขาว(แกลลอน)

2

1

1

1

2

2

1

1

บุน่ กี่,สี ลม,
กนก,กรี นแอคส์
สี ลม,กนก,
กรี นแอคส์
สี ลม,กรี นแอคส์

รายละเอียด

บุ่นกี่

สี ลม

กนก

1. ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้ง (ชม.)
2. จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3. จํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต(คน)
4. ปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต
4.1 ไม้อดั สักหนา 4 mm.(แผ่น)
4.2 ไม้อดั สักหนา 6 mm.(แผ่น)
4.3 ไม้อดั ยางหนา 4 mm.(แผ่น)

221.5
3.5
3.5

229.5
2.5
2.5

4
2

4.4 ไม้อดั ยางหนา 6 mm.(แผ่น)
4.5 ไม้อดั ยางหนา10 mm.(แผ่น)
4.6 ไม้อดั ยางหนา 15 mm.(แผ่น)
4.7 โครงไม้ตะแบกภายใน
ขนาด1”x2” ยาว 3 m. (เส้น)
4.8 สี แลคเกอร์(แกลลอน)
4.9 สี พน่

4.9.3 สี จริ ง(แกลลอน)
5. ราคาต้นทุนในการผลิต
5.1 ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ(บาท)
5.2 ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา
(บาท)
5.3 ราคาต้นวัสดุ(บาท)
5.4 ราคาต้นทุนรวม(บาท)

8,000

18,000 5,600

3,000

กรี นแอคส์

6,000

13,000 3,520

4,000

กนก

31,000
45,000

28,000 19,480 24,381
59,000 28,600 31,381

กนก
กนก
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ตารางที่ 34 เปรี ยบเทียบ ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้ง ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
และต้นทุนในการผลิตของขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั พบว่าบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่
มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ คือ
1.บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ เรื่ อง ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้ง (ช.ม.)
คือ บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
2.บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ เรื่ องแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต ( คน)
คือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
3. บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ เรื่ องแรงงานที่ใช้ในการผลิต (คน) คือ บริ ษทั
สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
4 .บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ เรื่ องปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต ไม้อดั
สักหนา 4 mm. (แผ่น)
4.1 ไม้อดั สักหนา 4 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
4.2 ไม้อดั สักหนา 6 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด, บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด, บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4.3 ไม้อดั ยางหนา 4 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด
4.4 ไม้อดั ยางหนา 6 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัดบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด, บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
4.5 ไม้อดั ยางหนา10 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัดบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด, บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4.6 ไม้อดั ยางหนา 15 mm. (แผ่น) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัดบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด, บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4.7 โครงไม้ตะแบกภายใน ขนาด 1x2 m.ยาว 3 m. (เส้น) คือ บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัดบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4.8 สี แลคเกอร์ จํานวน คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
4.9 สี พน่ ประกอบด้วย
4.10 สี รองพื้นเทา (แกลลอน) คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัดบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด บริ ษทั กรี น
แอคส์ จํากัด
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4.11 สี รองพื้นขาว (แกลลอน) คือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
4.12 สี จริ ง (แกลลอน) คือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
5. บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ เรื่ องราคาต้นทุนในการผลิต ประกอบด้วย
5.1 ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ (บาท) คือ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
5.2 ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา (บาท) คือ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคด
คอเรชัน่ จํากัด
5.3 ราคาต้นวัสดุ (บาท) คือ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
5.4 ราคาต้นทุนรวม (บาท) คือ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
พบว่าบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัดมีความเป็ นเลิศทั้งการใช้เวลา
ในการผลิตและติดตั้ง คือใช้เวลาน้อยที่สุด รวมถึงต้นทุนในการผลิตน้อยที่สุด ซึ่งในการวิเคราะห์น้ ี
จะพบว่าบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีความ
ใกล้เคียงกันในการผลิตและต้นทุนอาจจะเนื่องจากทั้งสองบริ ษทั ใช้เครื่ องจักรในการผลิตเหมือนกัน
จึงทําให้ใช้เวลาน้อยในการผลิต และทําให้ตน้ ทุนการใช้แรงงานมีฝีมือลดลงส่ วนบริ ษทั บุ่นกี่ และ
บริ ษทั สี ลมใช้เครื่ องจักรในการผลิตน้อย เน้นฝี มือแรงงานคนจึงทําให้ใช้เวลามากว่า และต้นทุน
แรงงานมีฝีมือมากว่า
4. การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
ตารางที่ 35 เปรี ยบเทียบจํานวนแรงงานและต้นทุนแรงงานในการผลิตของขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อ
ผ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 กลุ่ม (ข้อมูลจากแบบสอบถาม)
ผูผ้ ลิต
ข้อมูล
จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต(คน)
ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ
ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา

บุ่นกี่

สี ลม

กนก

3.5
8,000
6,000

2.5
18,000
13,000

3.5
5,600
3,520

ตาราง 35 เปรี ยบเทียบ จํานวนแรงงานและต้นทุนแรงงานในการผลิตของ
ขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 2 กลุ่ม พบว่า

กรี น
แอคส์
2.5
3,000
4,000
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บริ ษทั บุ่นกี่ มี จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.5 คน ราคาต้นทุนแรงงาน
ช่างฝี มือ 8,000 บาท ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา 6,000 บาท
บริ ษทั สี ลม มี จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.5 คน ราคาต้นทุนแรงงาน
ช่างฝี มือ 18,000 บาท ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา 13,000 บาท
บริ ษทั กนก มี จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.5 คน ราคาต้นทุนแรงงาน
ช่างฝี มือ 5,600 บาท ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา 3,520 บาท
บริ ษทั กรี นแอคส์ มี จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.5 คน ราคาต้นทุน
แรงงานช่างฝี มือ 3,000 บาท ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา 4,000 บาท

กราฟแท่งที่ 1 แสดงจํานวนแรงงานและต้นทุนแรงงานในการผลิตของขบวนการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้า
ผลการศึกษาจากงบการเงินบริ ษทั ทั้ง 4 บริ ษทั กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ของ
กระทรวงพาณิ ชย์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2552
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ตารางที่ 36 รายงานงบการเงิน (บางส่ วน) ของแหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน
เรื่ องการเพิ่มขึ้นของรายได้
ปี
จํานวน
รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
บุ่นกี่
กําไร

2550
(บาท)
22,351,603.38
18,016,672.42

2550
%
100.00
80.61
19.39

2551
2551
2552
(บาท)
%
(บาท)
56,884,797.14 100.00 59,063,607.10
47,214,962.02 83.00 49,632,465.62
17.00

รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
สีลม
กําไร

85,830,739.78
70,418,979.44

100.00
82.04
17.96

97,594,957.53 100.00 104,480,874.71 100.00
81,555,450.54 83.57 87,459,707.31 83.71
16.43
16.29

รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
กนก
เครื่องจักร
กําไร
รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
กรีน
เครื่องจักร
กําไร

805,015,953.24 100.00 862,786,015.56 100.00
562,216,141.88 69.84 621,152,369.85 71.99
102,955,924.22 12.79 133,964,032.75 15.53
17.37
12.48
897,191,052.00 100.00 819,600,819.00 100.00
796,247,806.00 88.75 785,014,857.00 95.78
18,492,251.00 2.06 32,237,662.00 3.93
9.19
0.29

บจก.

2552
%
100.00
84.03
15.97

834,056,041.99 100.00
618,418,703.91 74.15
145,523,683.90 17.45
8.40
915,126,842.00 100.00
843,689,055.00 92.19
34,201,267.00 3.74
4.07

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์งบการเงิน (บางส่ วน) ตามหลักการบัญชี พบว่า
บุ่นกี่ ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 22,351,603.38 บาท คิดเป็ นร้อยละ
100.00 และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 18,016,672.42 คิดเป็ นร้อยละ 80.61 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ
19.39
ผลประกอบการปี 2551 มีรายได้ จํานวน 56,884,797.14 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 47,214,962.02 คิดเป็ นร้อยละ 83.00 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 17.00
ผลประกอบการปี 2552 มีรายได้ จํานวน 59,063,607.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 49,632,465.62 คิดเป็ นร้อยละ 84.03 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 15.97
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สี ลม ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 85,830,739.78 บาท คิดเป็ นร้อยละ
100.00และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 70,418,979.44 คิดเป็ นร้อยละ 82.04 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ
17.96
ผลประกอบการปี 2551 มีรายได้ จํานวน 97,594,957.53 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 81,555,450.54 คิดเป็ นร้อยละ 83.57 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 16.43
ผลประกอบการปี 2552 มีรายได้ จํานวน 104,480,874.71 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และมีค่าใช้จ่าย จํานวน 87,459,707.31 คิดเป็ นร้อยละ 83.71 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 16.29
กนก ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 805,015,953.24 บาท คิดเป็ นร้อยละ
100.00 มีค่าใช้จ่าย จํานวน 562,216,141.88 คิดเป็ นร้อยละ 69.84 และค่าเครื่ องจักร จํานวน
102,955,924.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.79 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 17.37
ผลประกอบการปี 2551 มีรายได้ จํานวน 862,786,015.56 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
มีค่าใช้จ่าย จํานวน 621,152,369.85 คิดเป็ นร้อยละ 71.99 และค่าเครื่ องจักร จํานวน 133,964,032.75
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.53 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 12.48
ผลประกอบการปี 2552 มีรายได้ จํานวน 834,056,041.99 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
มีค่าใช้จ่าย จํานวน 618,418,703.91 คิดเป็ นร้อยละ 74.15 และค่าเครื่ องจักร จํานวน 145,523,683.90
บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.45 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 8.40
กรี นแอคส์ ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 897 ,191,052.00 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 100.00 มีค่าใช้จ่าย จํานวน 796,247,806.00 คิดเป็ นร้อยละ 88.75 และค่าเครื่ องจักร จํานวน
18,492,251.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.06 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 9.19
ผลประกอบการปี 2551 มีรายได้ จํานวน 819,600,819.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100.00
มีค่าใช้จ่าย จํานวน 785,014,857.00 คิดเป็ นร้อยละ 95.78 และค่าเครื่ องจักร จํานวน 32,237,662.00
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.93 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 0.29
ผลประกอบการปี 2552 มีรายได้ จํานวน 915,126,842.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ100.00 มี
ค่าใช้จ่าย จํานวน 843,689,055.00 คิดเป็ นร้อยละ 92.19 และค่าเครื่ องจักร จํานวน 34,201,267.00
บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.74 เกิดผลกําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 4.07
สรุ ปได้วา่ บริ ษทั ที่นาํ เครื่ องจักรมาใช้ สามารถขยายการผลิตได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่า
สิ นค้า และขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศ ทําให้แนวโน้มบริ ษทั ฯ มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

137
100%
90%

19.39

17.96

17.00

16.43

15.97

16.29
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83.71

80%
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10%
0%
2550 บุ่นกี่

100%
90%

9.19
2.06

80%

2550 สีลม

2551 บุ่นกี่

0.29
3.93
17.37

2551 สีลม

2552 บุ่นกี่

12.48

4.08
3.73

กําไร
ค่าใช้จ่าย

8.40

17.45

15.53

12.79

2552 สีลม

70%
60%
50%

95.78

88.75

40%

92.19
74.15

71.99

69.84

30%

กรีน&กนก

20%

กําไร

10%

เครื่องจักร

0%
2550 กรีน

2550 กนก

2551 กรีน

2551 กนก

2552 กรีน

2552 กนก

ค่าใช้จ่าย

กราฟแท่งที่ 2 แสดงรายงานงบการเงิน ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตพร้อมติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ Built-in
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ตาราง 37 รายงานงบการเงิน (บางส่ วน) ของแหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ Built-in
เรื่ อง การเพิ่มขึ้นของเครื่ องจักร มีผลอย่างไรกับรายได้
บจก
ปุ่ นกี่

สี ลม

กนก

กรีนแอคส์

ปี
2550
2551
2552

รายได้ (บาท)
22,351,603.38
56,884,797.14
59,063,607.10

2550
2551
2552

85,830,739.78
97,594,957.53
104,480,874.71

2550

805,015,953.24

2551

862,786,015.56

2552

834,056,041.99

2550

897,191,052.00

2551

819,600,819.00

2552

915,126,842.00

รวม

เฉลีย่

426,206,579.64

71,034,429.94

5,133,776,723.79 855,629,453.97

ตางราง 37 พบว่า ผลวิเคราะห์ของธุ รกิจผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ของบริ ษทั โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 เน้นฝี มือแรงงานคน ได้แก่ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
และบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด และกลุ่มที่ 2 ที่มีเครื่ องจักรในการผลิต ได้แก่ บริ ษทั กนก
เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอค์ จํากัด
พบว่า รายได้ของบริ ษทั ในกลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยรายได้ เท่ากับ 71,034,429.94 บาท ส่ วน
กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยรายได้ เท่ากับ 855,629,453.97 บาท จึงวิเคราะห์ได้วา่ กลุ่มที่ 2 ที่มีเครื่ องจักรในการ
ผลิต มีศกั ยภาพในการเพิ่มหรื อรับจํานวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ได้มากกว่า บริ ษทั ในกลุ่มที่ 1 เน้น
ฝี มือแรงงานคน
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รายได้ ปี 2550-2552
1,000,000,000.00
900,000,000.00
800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
-

1
ปี 2550

2

3

4

ปี 2551

บจก.

ปี 2552

(หน่วย: บาท)
หมายเลข 1 คือ บริ ษทั กรี นแอค์ จํากัด
หมายเลข 2. คือ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
หมายเลข 3 คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
หมายเลข 4 คือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
กราฟแท่ง ที่ 3 แสดงรายงานงบการเงิน (บางส่ วน) ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตพร้อมติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์
Built-in
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5. การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานของการศึกษา
ข้อ 1 แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินมีความแตกต่างกันใน
กระบวนการผลิตให้ผลการผลิตที่แตกต่างกัน จากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ และ
การวิเคราะห์ดว้ ยงบการเงิน พบว่า
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 42 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 220 คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 150-200
ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Function Organization วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบ Power
Culture มีขอบเขตการทํางานคือรับทํางานภายในประเทศ
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่งภายใน ดําเนินธุ รกิจมา
เป็ นเวลา 45 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 150 คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 60 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กร
เป็ นแบบ Division Organization วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบ The Power Culture มีขอบเขตการคือ
รับทํางานภายในประเทศ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา 30 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 900 คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 1,000 ล้าน
บาท/ปี โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบ Function Organization วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบ Power
Culture มีขอบเขตการทํางานคือรับทํางานภายในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั กรี นแอค์ จํากัด มีลกั ษณะธุ รกิจ ก่อสร้างตกแต่งภายใน ดําเนินธุ รกิจมาเป็ นเวลา
20 ปี มีจาํ นวนพนักงาน 660 คน มูลค่างานต่อปี จํานวน 500-1,000 ล้านบาท/ปี โครงสร้างองค์กร
เป็ นแบบ Matrix Organization วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบ Task Culture มีขอบเขตการทํางานคือรับ
ทํางานภายในประเทศและกําลังขยายสู่ ต่างประเทศ
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้
จํานวน 22,351,603.38 บาท ปี 2551 มีรายได้ จํานวน 56,884,797.14 บาท ปี 2552 มีรายได้ จํานวน
59,063,607.10 บาท
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 85,830,739.78
บาท ปี 2551 มีรายได้ จํานวน 97,594,957.53 บาท ปี 2552 มีรายได้ จํานวน 104,480,874.71 บาท
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้
จํานวน 805,015,953.24 บาท ปี 2551 มีรายได้ จํานวน 862,786,015.56 บาท ปี 2552 มีรายได้
จํานวน 834,056,041.99 บาท
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บริ ษทั กรี นแอค์ จํากัด ผลประกอบการปี 2550 มีรายได้ จํานวน 897 ,191,052.00 บาท
ปี 2551 มีรายได้ จํานวน 819,600,819.00 บาท ปี 2552 มีรายได้ จํานวน 915,126,842.00 บาท
จากข้อมูลข้างต้น คู่บริ ษทั ที่ใกล้เคียงกัน คือ บุ่นกี่ กับ สี ลม และกรี นแอคส์กบั กนก
ดังนั้น จึงยอมรับสมมุติฐาน ข้อ 1

ที่มากขึ้น

ข้อ 2 แหล่งการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อินที่ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องมีผลทําให้เพิ่มรายได้

จากผลการสํารวจโดยใช้งบการเงิน (บางส่ วน) และวิเคราะห์ตามหลักการบัญชี รายได้
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปรับปรุ อย่างต่อเนื่อง พบว่า บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการเพิม่ การผลิต และ
ขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สรุ ปผลได้วา่ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เน้นฝี มือแรงงานคน และไม่พฒั นาอย่าง
ต่อเนื่องทําให้ระยะเวลาในการผลิตมากขึ้นและจะจัดจ้างบุคคลภายนอกในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
ขาย ต้นทุนของการดําเนินงานอยูร่ ะหว่าง 80-85% ถือเป็ นต้นทุนที่สมํ่าเสมอ
ดังนั้น จึงยอมรับสมมุติฐาน ข้อ 2

บทที5่
สรุปและข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน ที่
เหมาะสม และหาแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง ในการลดความสู ญเสี ย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและติดตั้งของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน และปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยศึกษาข้อมูลขั้นตอนการผลิตและติดตั้งจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสี ยงของประเทศไทย
และนําข้อมูลที่ได้นาํ มาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้นั ตอนการทํางานของแต่ละบริ ษทั เพื่อจับคู่
เปรี ยบเทียบการทํางาน และหาบริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศในการผลิตและติดตั้ง โดยนําแนวทางการ
ทํางานของบริ บทั มีมีความเป็ นเลิศมาปรับปรุ งบริ ษทั ที่ดอ้ ยกว่า ในเรื่ องการจัดการควบคุมเวลา
วัตถุดิบ เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนกําลังคนในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ซึ่ ง
สามารถนําไปพัฒนา และปรับปรุ งการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อให้เกิดการ
ลดเวลาสู ญเสี ย
สมมุติฐานของการศึกษา คือ
1. แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินมีความแตกต่างกันใน
กระบวนการผลิต ให้ผลการผลิตที่แตกต่างกัน
2. แหล่งการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่พฒั นาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ทําให้รายได้
เพิ่มมากขึ้น
จากขอบเขตของข้อมูล ที่ศึกษาขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินพร้อมการติดตั้ง
ของผูผ้ ลิต ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในปี 2552 และการคัดงบ
การเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต 4 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั บุ่นกี่
เซี่ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด, บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด, บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด และ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
วิธีการศึกษา
1. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงานผลิต โดยการบันทึกข้อมูล และภาพถ่าย
2. การทําแบบสอบถามโดยกําหนดโจทย์การผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว ระบุรูปแบบ
ขนาด สัดส่ วน วัสดุที่ใช้ นําข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรี ยง บันทึกในรู ปแบบตารางแสดงการเปรี ยบเทียบ
3. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิตและติดตั้งโดยการจับคู่
เปรี ยบเทียบ
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4. ศึกษาจากงบการเงินของบริ ษทั ทั้ง 4 บริ ษทั โดยการคัดงบการเงินจากกระทรวง
พาณิ ชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2552
1. อภิปรายผลการศึกษา
ตอนที่ 1 จากการเก็บข้ อมูลแบบสอบถาม สามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์
จาก มูลค่างานต่อปี ระยะเวลาการผลิต วิธีการผลิต และงบการเงิน
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด เป็ นคู่เปรี ยบเทียบที่ใกล้เคียงกัน และ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด เป็ นคู่เปรี ยบเทียบที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มที่ 1 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด มีความเป็ นเลิศ ด้านมูลค่า
งานต่อปี ระยะเวลาการผลิต และต้นทุนรวมในการผลิต
กลุ่มที่ 2 บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีความเป็ นเลิศ ด้านมูลค่า
งานต่อปี ระยะเวลาการผลิต และต้นทุนรวมในการผลิต
ถ้าเปรี ยบเทียบทั้ง 4 บริ ษทั บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีการ
ปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ ในขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี ขั้นตอนการติดตั้ง
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการ
เป็ นเลิศ ในเรื่ องระยะเวลาในการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการ
ผลิต ใช้ไม้อดั ยางหนา 10 มม.และ15 มม.โครงไม้ตะแบกภายใน ขนาด 1 นิ้ว x 2นิ้ว.ยาว 3 ม.และ
สุ ดท้ายราคาต้นทุนในการผลิต ทางด้านราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา ทางด้านต้นทุนวัสดุ
ทางด้านต้นทุนรวม
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ ในเรื่ อง แรงงานที่
ใช้ในกระบวนการผลิต, แรงงานที่ใช้ในการผลิต, ปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต ใช้ไม้อดั ยาง
หนา 6 มม. และราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ
บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการ
เป็ นเลิศ ในเรื่ องปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต ใช้ไม้อดั ยางหนา 4 มม. 6 มม. 10 มม. 15 มม.
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปฏิบตั ิการเป็ นเลิศ ในเรื่ อง
แรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต, แรงงานที่ใช้ในการผลิต, ปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต ใช้ไม้
อัดสักหนา 4 มม.ไม้อดั ยางหนา 6 มม. 10 มม. 15 มม.โครงไม้ตะแบกภายใน ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว
ยาว 3 ม.
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2. การวิเคราะห์ ปัญหาของกระบวนการผลิตและติดตั้ง โดยการจัดกลุ่มคู่เปรียบเทียบ
กลุ่มที่ 1 ได้แก่บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
สรุ ปได้วา่ ก่อนการปรับปรุ งของสี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ช่วงห่างระยะเวลาการผลิต
ระหว่างบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และ บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด รวม
-8 ชม. โดยแบ่งเป็ น การผลิตงานไม้เพาะโครง -2.5 ชม. การทําสี ยอ้ ม 3.5 ชม. การทําสี พน่ -9 ชม.
และการติดตั้งเท่ากัน ส่ วนบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
เลิศในการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี พน่ การติดตั้ง และบริ ษทั สี ลม มีการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
ขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม
การปรับปรุ งสายการผลิตของบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ให้เทียบเท่าหรื อเหนือกว่า
บริ ษทั บุน้ กี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ควรปรับปรุ งดังนี้
1. การผลิตไม้เพาะโครง
ในขั้นตอนย่อย การทําแผงประกอบ ในหน่วยกิจกรรมการตัดไม้ ตัดไม้อดั ปรับปรุ ง
บุคคลากรให้มีความชํานาญ การใช้เครื่ องจักรถ้าหากปรับปรุ งแล้ว จะทําให้การใช้เวลาในขั้นตอนนี้
น้อยลง ตามผังภาพ
ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 44.5 ชม.
จัด
เตรี ยม
วัสดุ

ขยาย
แบบ

ทําแผง
ประกบ

ปรับ
ขนาด

เจาะ

0.5 ชม.

4 ชม.

12 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

ปะ
ขอบ

ประ
กอบ

4 ชม.

8 ชม.

ปะ
ขอบ

ประ
กอบ

4 ชม.

8 ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 36.5 ชม.
จัด
เตรี ยม
วัสดุ

ขยาย
แบบ

ทําแผง
ประกบ

ปรับ
ขนาด

เจาะ

0.5 ชม.

4 ชม.

12 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

ภาพที่ 42 ผังการผลิต ก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง การผลิตไม้เพาะโครงของบริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
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รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
=
36.5 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต =
44.5 ชม.
ลดระยะเวลาการผลิต 44.5-36.5 =
8 ชม.
2. ขั้นตอนการทําสี พน่
ปรับปรุ งการกําหนดระยะเวลาการทํางานของบุคลากร หรื อหาเครื่ องมือเสริ มช่วย
ถ้าปรับปรุ งแล้ว จะทําให้การใช้เวลาลดน้อยลงตามผังรู ปภาพ (ทําสี 80% เสร็ จในโรงงาน)
ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 59.61 ชม.

ทําความ
สะอาด

รองพื้น
เชลคก์
รบที่ 1

รองพื้น
เชลคก์
รบที่ 2

0.5 ชม.

16 ชม.

12 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา

4 ชม.

รองพื้น
พ่นขาว

12ชม.

พ่นสี จริ ง
รอบที่ 2

พ่นสี จริ ง
รอบที่ 1

7.11ชม.

12ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 43 ชม.

ทําความ
สะอาด

รองพื้น
เชลคก์
รบที่ 1

รองพื้น
เชลคก์
รบที่ 2

0.5 ชม.

16 ชม.

9 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา

3 ชม.

รองพื้น
พ่นขาว

6 ชม.

พ่นสี จริ ง
รอบที่ 2

3.5 ชม.

พ่นสี จริ ง
รอบที่ 1

5 ชม.

ภาพที่ 43 ผังการผลิ ตก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง การทําสี พน่ ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด
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รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
=
43 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต =
59.61 ชม.
ลดระยะเวลาการผลิต 59.61-43 = 16.60
ชม.
ถ้าปรับปรุ งในแต่ละขั้นตอนแล้ว ระยะเวลาที่คาดว่าจะลดลงเป็ นดังนี้
ก่ อนปรับปรุ ง
60.5 ชม.
ทําสี
ย้อม
งานเพาะ
โครงไม้

ตรวจ
สอบ

44.5 ชม.

ทําสี
พ่น

รอแห้ง

บรรจุ
หี บห่ อ

24 ชม.

ติดตั้ง

64 ชม.

60.5 ชม.

หลังปรับปรุ ง
57.8 ชม.
ทําสี ยอ้ ม
งานเพาะ
โครงไม้

36.5 ชม.

ตรวจ
สอบ

รอแห้ง
ทําสี พ่น

43 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

24 ชม.

ติดตั้ง

64 ชม.

ภาพที่ 44 ผังการผลิตแสดง การเปรี ยบเทียบขั้นตอนการผลิตของ ของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์
จํากัด ก่อนปรับปรุ งการผลิต และหลังปรับปรุ งการผลิต
รวมระยะเวลาก่อนปรับปรุ ง
รวมระยะเวลาหลังปรับปรุ ง
ไม่รวมระยะเวลารอแห้ง
ลดระยะเวลาการผลิตและติดตั้ง

= 229.50 ชม.
= 201.32 ชม.
= 24 ชม.
= 229.50 – 201.32 = 28.18 ชม.
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ตารางที่ 38 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และ
ก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด หลังจาก บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
ปรับปรุ งการผลิต
ระยะเวลาการผลิต (ชม.)

เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการผลิต

บุ่นกี่

สี ลม

ช่วงห่าง

การผลิตงานไม้เพาะโครง

42.0

36.5

5.5

สี ลม

การทําสี ยอ้ ม

64.0

57.82

6.18

สี ลม

การทําสี พน่

51.5

43.0

8.5

สี ลม

การติดตั้ง

64.0

64.0

0

สี ลม, บุน้ กี่

221.5

201.32

20.18

สี ลม

รวม

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ

จากตาราง 38 พบว่าบริ ษทั บุ่นกี่เ ซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด ใช้ระยะเวลา
การผลิต และติดตั้งทั้งหมด 221.5 ชม.
ถ้าบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด ปรับปรุ งการผลิตและติดตั้ง แล้วจะทําให้ระยะเวลา
201.32 ชม.
ระยะเวลาการผลิตและติดตั้งใหม่นอ้ ยกว่าบริ ษทั บุน้ กี่ เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด 20.18 ชม.
ถ้าสี ลมปรับปรุ งการผลิตแล้วอาจทําให้บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีความเป็ นเลิศ
ในการผลิต และติดตั้ง Built - in แบบเน้นการใช้ฝีมือแรงงานเป็ นหลัก
กลุ่มที่ 2 บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์
จํากัด

แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และ บริ ษทั กรี นแอคส์

สรุ ปได้วา่ ก่อนการปรับปรุ งของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ช่วงห่างระยะเวลาการผลิต
ระหว่างบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด รวม-46.5
ชม. โดยแบ่งเป็ น การผลิตงานไม้เพาะโครง -24 ชม. การทําสี ยอ้ ม -5.5 ชม. การทําสี พน่ -8 ชม. และ
การติดตั้ง -9 ชม. และบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีการปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
ในขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะโครง การทําสี ยอ้ ม การทําสี พน่ และขั้นตอนการติดตั้ง
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การปรับปรุ งสายการผลิตของ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ให้เทียบเท่าหรื อดีกว่า บริ ษทั
กนก เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ควรปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานดังนี้
1. ขั้นตอนการผลิตไม้เพาะโครง
เมื่อปรับปรุ งกิจกรรมการทําแผงประกบ การประกอบ ปรับขนาด จะทําให้ลด
ระยะเวลาการผลิต
ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 39.5 ชม.
จัด
เตรี ยม
วัสดุ

ขยาย
แบบ

ทําแผง
ประกบ

2 ชม.

1 ชม.

20.5 ชม.

ปรับ
ขนาด

3.5ชม.

เจาะ

ปะ
ขอบ

ประ
กอบ

0.5 ชม.

1 ชม.

11 ชม.

เจาะ

ปะ
ขอบ

ประ
กอบ

0.5 ชม.

1 ชม.

2 ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 14.5 ชม.
จัด
เตรี ยม
วัสดุ

ขยาย
แบบ

ทําแผง
ประกบ

2 ชม.

1 ชม.

6 ชม.

ปรับ
ขนาด

2 ชม.

ภาพที่ 45 ผังการผลิตก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ งไม้เพาะโครงของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
=
14.5 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต =
39.5 ชม.
ระยะเวลาการผลิต
=
39.5-14.5 ชม.
ลดระยะเวลาผลิต
=
25 ชม.
2. ขั้นตอนการทําสี ยอ้ มเสร็ จในโรงงาน 80 %
เมื่อปรับปรุ งกิจกรรม การย้อม, พ่นรองพื้นซิลเลอร์ พ่นแลคเกอร์รอบที่ 1 และรอบ
ที่ 2 และเพิ่มหน่วยกิจกรรมที่สาํ คัญคือ รองพื้นแชลคก์ รอบที่ 1 จะทําให้ลดระยะเวลาการผลิต
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ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 11.5 ชม.
ทําความ
สะอาด

1 ชม.

ย้อมสี

6.5 ชม.

รองพื้น
แชลค์
รอบที่ 2

พ่น
ชิลเลอร์
รองพื้น

พ่น
แลคเกอร์
รอบที่ 1

0.5 ชม.

1.5 ชม.

2 ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 6 ชม.

ทําความ
สะอาด

รองพื้น
แชลค์
รอบที่ 1

ย้อมสี

รองพื้น
แชลค์
รอบที่ 2

1 ชม.

2 ชม.

0.5 ชม.

0.5 ชม.

พ่น
ชิลเลอร์
รองพื้น

1 ชม.

พ่น
แลคเกอร์
รอบที่ 1

1 ชม.

ภาพที่ 46 ผังการผลิตก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งการทําสี ยอ้ มเสร็ จในโรงงาน 80 %ของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
= 6 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต = 11.5 ชม.
ระยะเวลาผลิต
= 11.5 - 6 ชม.
ลดระยะเวลาผลิต
= 5.5 ชม.
3. ขั้นตอนการทําสี พน่ เสร็ จในโรงงาน 80 %
เมื่อปรับปรุ งกิจกรรม รองพื้นแชลครอบที่ 1 ,รองพื้นแชลครอบที่ 2 ,พ่นสี จริ งรอบ
ที่1 และพ่นสี จริ งรอบที่2 และขั้นตอนรองพื้นพ่นขาว เพิ่มกิจกรรมขัดละเอียด และกิจกรรมโป๊ วแดง
ตามลําดับ จะทําให้ลดระยะเวลาการผลิต
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ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 16.5 ชม.
ทํา
ความ
สะอาด

รองพื้น
แชลค
รอบที่ 1

รองพื้น
แชลค
รอบที่ 2

รอง
พื้น
เทา

1 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

2 ชม.

รอง
พื้น
ขาว

พ่นสี
จริ ง
รอบที่ 1

พ่นสี
จริ ง
รอบที่ 2

1.5 ชม.

2.8 ชม.

1.2 ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 9 ชม.

ทํา
ความ
สะอาด

รองพื้น
แชลค
รอบที่ 1

รองพื้น
แชลค
รอบที่ 2

รอง
พื้น
เทา

รอง
พื้น
ขาว

พ่นสี
จริ ง
รอบที่ 1

พ่นสี
จริ ง
รอบที่ 2

1 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

0.5 ชม.

0.5 ชม.

ภาพที่ 47 ผังการผลิตก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งการทําสี พน่ เสร็ จในโรงงาน 80 %ของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
= 9 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต = 16.5 ชม.
ระยะเวลาผลิต
= 16.5 - 9 ชม.
ลดระยะเวลาผลิต
= 7.5 ชม.
4. ขั้นตอนการติดตั้ง
เมื่อปรับปรุ งขั้นตอนการติดตั้ง และเรี ยงขั้นตอนใหม่ จะช่วยลดระยะเวลาการติดตั้ง
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ก่ อนปรับปรุง ระยะเวลารวม 45 ชม.
ประกอบ
ชิ้นงาน

6 ชม.

ทําสี
100%

8 ชม.

รอแห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

24 ชม.

2 ชม.

ติดตั้ง
งาน
แบบ

2ชม.

เก็บราย
ละเอียด

2 ชม.

ทําความ
สะอาด

1 ชม.

หลังปรับปรุ ง ระยะเวลารวม 31 ชม.

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ปรับ
แต่ง
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
งาน
แบบ

ทําสี
100%

รอแห้ง

4 ชม.

2 ชม.

4 ชม.

2 ชม.

8 ชม.

8 ชม.

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

1 ชม.

2 ชม.

ภาพที่ 48 ผังขั้นตอนการติดตั้ง ก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ ง ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
รวมระยะเวลาการผลิตใหม่
= 31 ชม.
ก่อนปรับปรุ งระยะเวลาการผลิต = 45 ชม.
ระยะเวลาติดตั้ง
= 45 - 31 ชม.
ลดระยะเวลาติดตั้ง
= 14 ชม.
ถ้าปรับปรุ งในแต่ละขั้นตอนแล้ว ระยะเวลาที่คาดว่าจะลดลงเป็ นดังนี้
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ก่ อนปรับปรุง
13 ชม.
ทําสี ยอ้ ม
งานเพาะ
โครงไม้

ตรวจ
สอบ

ทําสี พ่น

รอแห้ง

บรรจุ
หี บห่ อ

24 ชม.

39.5 ชม.

ติดตั้ง

45 ชม.

17.5 ชม.

หลังปรับปรุ ง
6 ชม.
ทําสี ยอ้ ม
งานเพาะ
โครงไม้

14.5 ชม.

ตรวจ
สอบ

รอแห้ง
ทําสี พ่น

9 ชม.

24 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ติดตั้ง

31 ชม.

ภาพที่ 49 ผังการผลิตแสดง การเปรี ยบเทียบขั้นตอนการผลิตของของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ก่อน
ปรับปรุ งการผลิต และหลังปรับปรุ งการผลิต
รวมระยะเวลาก่อนปรับปรุ ง
รวมระยะเวลาหลังปรับปรุ ง
ไม่รวมระยะเวลารอแห้ง
ลดระยะเวลาการดําเนินงาน
ลดระยะเวลาได้

= 115 ชม.
= 60.50 ชม.
= 24 ชม.
= 115– 60.5 ชม.
= 54.5 ชม.

153
ตารางที่ 39 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการผลิตระหว่างบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคด
คอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด หลังจาก บริ ษทั กรี นแอคส์ปรับปรุ งการ
ผลิต
เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนการผลิต

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)

การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ

กนก

กรี นแอคส์

ช่วงห่าง

การผลิตงานไม้เพาะโครง
การทําสี ยอ้ ม 80%ใน
โรงงาน
การทําสี พน่ 80%ใน
โรงงาน
การติดตั้ง

15.5

14.5

1.0

7.5

6.0

1.5

9.5

9.0

0.5

36.0

31.0

5.0

กรี นแอคส์

รวม

68.5

60.5

8.0

กรี นแอคส์

กรี นแอคส์
กรี นแอคส์
กรี นแอคส์

จากตารางที่ 39 พบว่า บริ ษทั กนกใช้ระยะเวลาการผลิต และติดตั้งทั้งหมด 68.5 ชม.
ถ้ากรี นแอคส์ปรับปรุ งการผลิตและติดตั้ง แล้วจะทําให้ระยะเวลา 60.50 ชม.
ลดระยะเวลาการผลิตและติดตั้ง 8 ชม.
ระยะเวลาการผลิตและติดตั้งใหม่นอ้ ยกว่าบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่
จํากัด อาจทําให้บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีความเป็ นเลิศในการผลิตและติดตั้ง
วิเคราะห์ จํานวนแรงงานและต้ นทุนแรงงานในการผลิตของขบวนการผลิตชุ ดตู้เสื้อผ้าของผู้ผลิต
พบว่าทั้ง4บริ ษทั ใช้จาํ นวนแรงงานในกระบวนการผลิตไม่แตกต่างกัน ต้นทุนแรงงาน
ช่างฝี มือ บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด สู งสุ ดคือ 18,000 บาท และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ตํ่าสุ ดคือ
3,000 บาท และต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา บริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด สู งสุ ดคือ 13,000 บาท
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ตํ่าสุ ดคือ 3,520 บาท
ต้นทุนแรงงานเป็ นต้นทุนหนึ่งที่อยูใ่ นต้นทุนรวม ซึ่งต้นทุนรวมประกอบด้วย
1. ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ
2. ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา
3. ราคาต้นทุนวัสดุ อาจรวมถึงอัตราค่าเสื่ อมของเครื่ องมือ เครื่ องจักร

154
ต้นทุนรวมของบริ ษทั กนก เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ตํ่าสุ ดคือ 28 ,600
บาท และบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีตน้ ทุนรวมสู งสุ ดคือ 59,000บาท
ตารางที่ 40 แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุนของการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าจากแบบสอบถามทั้ง 4 บริ ษทั
รายละเอียด
ราคาต้นทุน

บุ่นกี่
บาท

ร้อยละ

แรงงานช่างฝี มือ
8,000 17.78
แรงงานช่างธรรมดา 6,000 13.33
วัสดุ
31,000 68.89
รวม
45,000 100.00

สี ลม

กนก

บาท

ร้อยละ

บาท

ร้อยละ

18,000
13,000
28,000
59,000

30.00
22.03
47.00
100.00

5,600
3,520
19,480
28,600

19.58
12.30
68.11
100.00

กรี นแอคส์
บาท

ร้อยละ

3,000 9.56
4,000 12.75
24,381 77.69
31,381 100.00

สรุ ปได้ ว่า
1. ราคาต้นทุนแรงงาน ของแต่ละบริ ษทั เป็ นดังนี้
1.1 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
= 14,000 บาท
1.2 บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
= 31,000 บาท
1.3 บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด
= 9,120 บาท
1.4 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
= 7,000 บาท
1.5 บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด มีราคาต้นทุนแรงงานตํ่าสุ ด
= 7,000 บาท
1.6 บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีราคาต้นทุนแรงงานสู งสุ ด = 31,000 บาท
แต่จากการวิเคราะห์ ระยะเวลาการผลิต ขั้นตอนการผลิตพบว่าบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
มีปัญหาด้านทักษะความชํานาญของช่าง เป็ นไปได้วา่ บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด พยายามลดต้นทุน
แรงงานช่างฝี มือ จนทําให้แรงงานช่างฝี มือด้อยคุณภาพลง ทําให้ระยะเวลาการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุน
วัสดุสูงขึ้น
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บุ่นกี่

ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝีมือ

สีลม

กนก

กรีนแอคส์

ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา

ราคาต้นทุนวัสดุ

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุนของการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้า จากแบบสอบถามของทั้ง 4
บริ ษทั
ส่ วนบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีราคาต้นทุนแรงงานตํ่ารองจาก
บริ ษทั กรี นแอคส์ 9 ,120 บาท แต่จากการวิเคราะห์ระยะเวลาการผลิต ขั้นตอนการผลิตพบว่าบริ ษทั
กนกประสบความสําเร็ จด้านการบริ หารเวลาการผลิต ขั้นตอนการผลิต แสดงว่าแรงงานช่างฝี มือ
ของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีคุณภาพ ดังนั้น ต้นทุนแรงงานของบริ ษทั
กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด จึงตํ่ากว่า
2. ราคาต้นทุนวัสดุ
2.1 บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีราคาต้นทุนวัสดุต่าํ สุ ด คือ
19,480 บาท
2.2 บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด มีราคาต้นทุนวัสดุสูงสุ ดคือ
31,000 บาท
จะเห็นได้วา่ การทํางานโดยเน้นฝี มือแรงงานแบบกลุ่มที่ 1 คือบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้
เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด และบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด จะมีตน้ ทุนการผลิตสู งว่ากลุ่มที่
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2 การเน้นเครื่ องจักรในการผลิต คือบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั
กรี นแอคส์ จํากัด ทําให้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง สามารถลดขั้นตอนการผลิตได้ ทําให้ได้ผลผลิต
มากขึ้น จึงกล่าวได้วา่ การผลิตแบบเน้นเครื่ องจักรมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมากว่าการผลิตโดยใช้
ฝี มือแรงงาน
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตผูจ้ ดั ทําวิเคราะห์ตน้ ทุนเบื้องต้นจากแบบสอบถามและบท
สัมภาษณ์ โดยทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตมิได้ให้ขอ้ มูลด้านราคาเครื่ องจักร จึงทําให้การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ข้างต้นยังไม่รวมค่าต้นทุนในการลงทุนเครื่ องจักร ดังนั้น ทางผูจ้ ดั ทําจึงศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิต
เพิ่มเติมจากงบการเงินของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ดังที่จะกล่าวในตอนที่2
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาจากงบการเงินบริษัททั้ง 4 บริษัท ในปี พ.ศ. 2550 - 2552
กลุ่มที่ 1 เน้นฝี มือแรงงาน
พบว่า บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด มีผลประกอบการ ที่
สมํ่าเสมอ ประมาณ 50 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 8 2.55 กําไร คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ
17.45
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด มีผลประกอบการ ประมาณ 100 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย คิด
เฉลี่ยเป็ นร้อยละ 83.01 กําไร คิดเป็ นเป็ นร้อยละ 16.99
กลุ่มที่ 2 เน้นเครื่ องจักรในการผลิต
พบว่า บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด ผลประกอบการมีแนวโน้มสู งขึ้นต่อเนื่อง ประมาณ
1,000 ล้านบาท ผลกําไร คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 4.52 ค่าใช้จ่าย คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 95.48
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด ผลประกอบการมีแนวโน้มสู งขึ้น
ต่อเนื่อง ประมาณ 1,000 ล้านบาท ผลกําไร คิดเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 12.75 ค่าใช้จ่ายที่ คิดเฉลี่ยเป็ นร้อย
ละ 87.25
สรุ ปได้วา่ บริ ษทั ที่ พัฒนาขยายการผลิตโดย นําเครื่ องจักรมาใช้ สามารถขยายการผลิต
ได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าสิ นค้า และขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศ
ทําให้แนวโน้มบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การนําเครื่ องจักรมาใช้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายของบริ ษทั ฯ
ในการวางแผนการผลิต และปั จจัยภายนอก แนวโน้มของค่าจ้างพนักงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ลดลง
แต่ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของเครื่ องจักร ไม่ได้เป็ นตัวบ่งชี้ของการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ และ การลดลงของค่าใช้จ่าย ได้ท้งั หมดเนื่องจากการเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นงานที่ตอ้ ง
ใช้ฝีมือ และ ความชํานาญของแรงงาน ประกอบการทํางาน
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3. สรุ ปผลการศึกษา
จากการอภิปรายผลที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น การพัฒนาการผลิตเพื่อปรับปรุ งคุณภาพใน
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น การศึกษาเริ่ มจาก
1. การคัดเลือกผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด คัดเลือก
ผูผ้ ลิตได้จาํ นวน 4 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด บริ ษทั สี ลม
เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
2. สัมภาษณ์ เยีย่ มชมโรงงานผลิต ทําแบบสอบถาม
3. ศึกษาข้อมูลของการผลิต เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ของแต่ละ
บริ ษทั มาเปรี ยบเทียบกัน แบบการเทียบรอย (Benchmarking) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือคุณภาพที่นิยมใช้กนั
อยูใ่ นองค์กรต่างๆ มากมาย โดยการเทียบรอยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั คู่แข่งและค้นหาแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัดกระบวนการการผลิต ซึ่ งนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิ
ที่ดีกว่า จึงได้ คู่เปรี ยบเทียบ บริ ษทั ที่ใกล้เคียงกัน คือ บริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด กับบริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด และบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด กับ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
4. ใช้แนวคิดแบบลีน (Lean) ที่จะช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพการดําเนินการผลิตที่
ดีกว่า ด้วยทรัพยากรที่นอ้ ยลง ประกอบกับการใช้แนวคิดวงจร PDCA เพื่อการปรับปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมักจะเกิดวิธีการใหม่ๆ เสมอในวงจร นําไปสู่ มาตรฐานการทํางาน
ดังนั้น จึงได้แนวทางการปรับปรุ งสายการผลิตใหม่ให้เกิดสายการผลิตที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น เพื่อ ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านเวลา คุณภาพของสิ นค้า ราคา อีกทั้งยัง
ส่ งผลต่อการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ทาํ ให้ลดความ
สู ญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตแบบเดิม เกิดสายธารการผลิตแบบใหม่เป็ นแนวทางการ
ผลิตที่จะนํามาปรับปรุ งคุณภาพของขั้นตอนการผลิต
ผลการศึกษาพบว่าก่อนการปรับปรุ งการผลิตและหลังการปรับปรุ งการผลิตก่อให้เกิด
ระยะเวลาการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลงตามตารางที่ 41-42
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ตารางที่ 41 สรุ ปผลก่อนและหลังการปรับปรุ งการผลิตของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
เปรี ยบเทียบขั้นตอนการผลิตของสี ลม

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
ก่อน

หลัง

ลดเวลาได้

การผลิตงานไม้เพาะโครง

44.5

36.5

8

การทําสี ยอ้ ม

60.5

57.82

2.68

การทําสี พน่

60.5

43

17.5

การติดตั้ง

64

64

0

229.5

201.32

28.18

รวม

ตารางที่ 42 สรุ ปผลก่อนและหลังการปรับปรุ งการผลิตของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
เปรี ยบเทียบขั้นตอนการผลิตของ
กรี นแอคส์

ระยะเวลาการผลิต (ชม.)
ก่อน

หลัง

ลดเวลาได้

การผลิตงานไม้เพาะโครง

39.5

14.5

25

การทําสี ยอ้ ม

13

6

7

การทําสี พน่

17.5

9

8.5

การติดตั้ง

45

31

14

115

60.5

54.5

รวม

สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
1. จากผลการวิเคราะห์ แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน มีความ
แตกต่างกันในกระบวนการผลิต ทําให้ระยะเวลาการผลิตแตกต่างกัน ต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงยอมรับ สมมุติฐานของการศึกษา
2. จากการเปรี ยบเทียบต้นทุนรวมการผลิต ชุดตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัวตาม
แบบสอบถามบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด มีตน้ ทุนรวมการผลิตน้อยที่สุด ทั้งนี้
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตที่พฒั นาการผลิตแบบเน้นฝี มือแรงงาน
เป็ นการผลิตที่เน้นเครื่ องจักรในการผลิต
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จากผลการสํารวจโดยใช้งบการเงิน (บางส่ วน) และวิเคราะห์ตามหลักการบัญชี รายได้
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีการปรับปรุ งโดยการนําเครื่ องจักร มาใช้ พบว่า บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการเพิ่ม
การผลิต โดยดูได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งแตกต่างกับ บริ ษทั ที่ไม่ได้นาํ เครื่ องจักรมาใช้ และบริ ษทั ที่
นําเครื่ องจักรมาใช้ สามารถขยายการผลิตได้มากขึ้น ช่วยเพิม่ มูลค่าสิ นค้า และขยายช่องทาง
การตลาดได้กว้างขึ้น รวมถึงตลาดต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมุติฐาน ข้อ 2 คือแหล่งการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่พฒั นาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ทําให้
รายได้เพิ่มมากขึ้น
4. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของขั้นตอนการผลิต พร้อม
ติดตั้ง งานเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินพบว่า
1. การเทียบแบบวิธีการทํางานโดยจัดกลุ่มการเทียบของ บริ ษทั ที่ดอ้ ยกว่าจะสามารถ
นําวิธีการทํางานของผูท้ ี่เด่นกว่ามาใช้ปรับปรุ งวิธีการทํางานของตนได้ เป็ นการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดด
2. การศึกษาวิธีการผลิตมีประโยชน์ สามารถนําข้อมูลที่ได้มาศึกษาเรื่ องระยะเวลาการ
ผลิต ทําให้สามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตได้ การวางแผนงานให้การผลิตเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่สะดุด คือการผลิตแบบไหล
3. สามารถกําหนดต้นทุนการผลิตได้ ตามตารางที่ 43
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ตารางที่ 43 อัตราระยะเวลาการผลิตและติดตั้ง และต้นทุนการผลิต ของตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะเครื่ องแป้ ง
ขนาดกว้าง 2.20m.สู ง 2.60 m. ลึก 0.60 m.
อัตราระยะเวลาการผลิต(%)
การผลิตงาน
ไม้เพาะโครง

การทํา
สี ยอ้ ม

การทํา
สี พน่

การติดตั้ง

อัตราระยะเวลา
การผลิต
(ชัว่ โมง/
ตารางเมตร)

ผูผ้ ลิตเน้นแรงงาน
ในการผลิต
บุน้ กี่

19%

29%

23%

29%

38.72

7,867.13

สี ลม ก่อนปรับปรุ ง

20%

26%

26%

28%

40.12

10,314.68

สี ลม หลังปรับปรุ ง

18%

29%

21%

32%

35.20

-

23%
35%

11%
11%

14%
15%

52%
39%

11.98
20.10

5,000
5,486.20

24%

10%

15%

51%

10.58

-

ผูผ้ ลิต

ผูผ้ ลิตเน้นเครื่ องจักร
ในการผลิต
กนก
กรี นแอคส์ ก่อนการ
ปรับปรุ ง
กรี นแอคส์ หลังการ
ปรับปรุ ง

ต้นทุน
(บาท/
ตารางเมตร)
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แผนภูมิที่ 6 แสดงอัตราส่ วนของขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง ของผูผ้ ลิตแบบเน้นฝี มือแรงงาน
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แผนภูมิที่ 7 แสดงอัตราส่ วนของขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง ของผูผ้ ลิตแบบเครื่ องจักรในการผลิต
4. ลดการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่น
4.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่าการทําสี เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินไม่ควรทําเสร็ จ
ในโรงงาน 100% เพราะการติดตั้งบิลท์อินจะไม่สามารถกําหนดขนาดเฟอร์ นิเจอร์ ให้พอดีกบั พื้นที่
ได้ 100%เนื่องจากขนาดที่พอดีช่างจะไม่สามารถยกเข้าที่ติดตั้งได้ ดังนั้น ช่างที่มีประสบการณ์
มักจะลดขนาดเฟอร์ นิเจอร์ ลงเล็กน้อย เพื่อติดตั้งงานได้สะดวกขึ้น การลดขนาดเฟอร์นิเจอร์ จึงต้อง
มีการเก็บงานหน้างาน การเสริ มขนาดให้พอดีกบั พื้นที่หน้างาน ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องมีการทําสี เพิ่มเติม
หน้างานเสมอ และเก็บงานให้สมบูรณ์
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4.2 การใช้โป๊ วแดงหลังจากขั้นตอนการพ่นรองพื้นเทา สาเหตุที่ตอ้ งใช้หลังจากการ
พ่นรองพื้นเทา เพราะเมื่อพ่นรองพื้นเทาแล้ว จะเห็นส่ วนที่พ้นื ผิวชิ้นงานที่ไม่เรี ยบชัดเจนมากขึ้น ทํา
ให้การโป๊ วพื้นผิวที่ไม่เรี ยบด้วยโป๊ วแดงมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เมื่อพ่นรองพื้นขาวของขั้นตอน
ต่อไปจะทําให้ได้ผวิ ชิ้นงานที่เรี ยบยิง่ ขึ้น จะช่วนลดขั้นตอนการขัดก่อนลงสี จริ งรอบที่
1 ไม่
สิ้ นเปลืองสี จริ ง
4.3 การทํารองพื้นซิลเลอร์ ในขั้นตอนการทําสี ยอ้ ม จะช่วยลดการพ่นแลคเกอร์ห
ลายรอบ เนื่องจากซิ ลเลอร์ เป็ นแลคเกอร์ชนิดหนึ่งที่มีเนื้ อสี หนา ทําให้เนื้อสี เต็มเสี้ ยนเร็ วขึ้น ช่วยลด
ระยะเวลาการผลิต และลดการใช้ทรัพยากรสิ้ นเปลือง
4.4 การควบคุมการผลิตโดยผูค้ วบคุมงานจะเฉพาะทําให้ควบคุมการผลิตได้ดีข้ ึน
เช่นบริ ษทั ที่นาํ เครื่ องจักรมาใช้มกั จะไม่ตอ้ งการเสี ยเศษของวัสดุ จะมีวศิ วกรควบคุม หรื อ ผูจ้ ดั การ
โรงงาน คํานวณการตัดไม้โครง การตัดไม้อดั การวางแบบชิ้นงานไม้ ทําให้ตดั แบบได้มากที่สุด
บ้างก็ปรับแบบก่อนดําเนินงาน กับผูอ้ อกแบบ ที่ปรึ กษาโครงการ หรื อเจ้าของโครงการ เพื่อขอปรับ
ขนาดเฟอร์ นิเจอร์ ให้ขนาดใกล้เคียงกับขนาดไม้อดั และขนาดวัสดุในท้องตลาด
5. การใช้ใบสัง่ ผลิต เพื่อระบุชิ้นงาน ขนาด จํานวน วิธีการการทํางาน ระยะเวลาการ
ทํางาน และผูร้ ับผิดชอบ ประกอบการผลิต จะช่วยให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ
6. การใช้เครื่ องจักรในการผลิตต้องคํานึงถึง ต้นทุนเครื่ องจักร ค่าเสื่ อมของการลงทุน
ค่อนข้างสู ง จะต้องหาจุดคุม้ ทุน และจะสังเกตุเห็นว่าถ้างานมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
การใช้เครื่ องจักรทํางานจึงจะคุม้ ค่า กับการลงทุนซื้ อเครื่ องจักรที่ราคาประมาณ 80 ล้านบาท (ที่มา
ได้จากการเฉลี่ยราคาเครื่ องจักรทั้ง 2 บริ ษทั , 2552)
7. บริ ษทั ผูผ้ ลิตในกลุ่มที่เน้นแรงงานมีฝีมือเป็ นหลัก ในอนาคตอาจมีผลเสี ย เพราะ
ค่าแรงงาน ค่าครองชีพจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ ถ้าไม่ปรับปรุ งวิธีการผลิตหรื อการนําเครื่ องจักรมาใช้
ทดแทนแรงงาน ช่างฝี มือบ้าง จะทําให้มีตน้ ทุนในการผลิตมากขึ้น ฉ ะนั้นผูผ้ ลิตกลุ่มนี้ จะต้องปรับ
เป้ าหมายลูกค้าไปสู่ การหากลุ่มลูกค้าที่เน้นงานฝี มือ มีราคาสู งจึงจะคงอยูไ่ ด้
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แบบสอบถามกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ Built-in

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ Built-inอย่างต่อเนื่อง
คําชี้แจง

 แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของสาระนิพนธ์ ในโครงการการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์
Built-inอย่างต่อเนื่อง
จัดทําโดย วรรณวลี นาคสิ นธุ์ รหัส 49055306
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
 จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผลกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built-in
 ผลการประเมินที่ได้จะนําไปวิเคราะห์กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ Built-in และ
ปรับปรุ งขั้นตอนการผลิต เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุม้ ค่า
 การตอบแบบสอบถาม กากบาท ( X ) ลงในช่องเลือกคําตอบ หรื อเติมคําตอบ
 ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ในการตอบแบบสอบถามนี้ แบบสอบถามนี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทําโครงการสาระนิพนธ์
คําถาม ลูกค้าอายุ 40 ปี ต้องการทําตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว ดังนี้
รายการเฟอร์ นิเจอร์ Built-in
ตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว ขนาดระบุตามแบบที่แนบมา โครงภายในไม้ตะแบก อาบ
นํ้ายากันปลวก กรุ ไม้อดั ยางหนา 4 mm. ภายใน ภายนอกกรุ ไม้อดั หนา 6 mm. บานเปิ ดตูเ้ สื้ อผ้า
และลิ้นชักโครงภายใน ไม้ตะแบกอาบนํ้ายากันปลวก กรุ ไม้อดั ยางหนา 4 mm. ภายใน และกรุ ไม้
อัดสักหนา 6 mm. ภายนอกตูท้ าํ สี ยอ้ มโอ๊คดํา ภายในตูท้ าํ สี พน่ สี ขาว อุปกรณ์ภายในตูเ้ สื้ อผ้าของ
HAFELE
รายการประกอบแบบ
1. ชุดราวแขวน 801.10.229 , 803.33.759 , 804.07.200
2. รางลิ้นชัก 423.17.755
3. มือจับ 151.85.907
4. บานพับถ้วย 40 mm.
4.1 ทับขอบ 316.31.600
4.2 กลางขอบ 316.31.601
4.3 ในขอบ 316.31.602
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สถานทีต่ ิดตั้ง ติดตั้งที่บา้ นพักอาศัย 2 ชั้น ชั้นที่ 2
1.ขั้นตอนการผลิตเป็ นแบบใด (เรี ยงลําดับขั้นตอน)
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนปฏิบัติ
ตรวจสอบหน้างานจริ ง
จัดเตรี ยมวัสดุ และแรงงาน
เตรี ยมงานระบบไฟฟ้ าที่หน่วยงาน
งานไม้เพาะโครง
ทําสี ในโรงงาน
ประกอบชิ้นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์
ถอดชิ้นงาน
บรรจุหีบห่อ
จัดส่ งหน้างาน
ติดตั้งชิ้นงาน
ทําสี ที่หน่วยงาน
ติดตั้งงานระบบไฟฟ้ า
ส่ งมอบ

หมายเหตุ
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2.ขั้นตอนการผลิตงานไม้เพาะโครงเป็ นแบบใด
(กากบาท ( X ) ลงในช่องเลือกคําตอบ และเติมคําตอบ)
ขั้นตอนการผลิตงานไม้ เพาะโครง

เครื่องจักรทีใ่ ช้

o 1. จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
o 2. ขยายแบบ
o 3. ประกอบแผง
ตัดชิ้นส่ วนงานไม้โครงและ ไม้อดั
o 4. ติดตะปู ประกอบแผง
o 4. หรื อ อัดร้อน
o 4. หรื อ อัดเย็น

oเครื่ องตัดสไลด์

o 5. ไสแผง จับฉาก
o 5. หรื อ อัดชิดตรง
o 6. ตัดปรับขนาดตามรู ป
o 6. หรื อ ตัดสไลด์
o 7. เตรี ยมไม้ปะขอบ

oเลื่อยวงเดือน
oเครื่ องอัดชิดตรง
oเครื่ องเลื่อยวงเดือน
oเครื่ องตัดสไลด์

o 8. ปะขอบ

oเครื่ องปะขอบ

o 9. ประกอบ

oเครื่ องทากาว
oเครื่ องอัดร้อน
oเครื่ องอัดเย็น

ระยะเวลาในการผลิต

170
เติมคําตอบ)

3. ขั้นตอนการทําสี ยอ้ มเป็ นแบบใด (กากบาท ( X ) ลงในช่องเลือกคําตอบ และ

ขั้นตอนการทํางานสี ย้อม

เครื่องจักรทีใ่ ช้

o 1. ทําความสะอาดชิ้นงาน
o 2. ขัด

o เครื่ องขัดมือ

o 3. โป๊ ว เก็บรอยต่อ
o 4. ขัด

o เครื่ องขัดมือ

o 5. รองพื้นแชลค์รอบที่ 1

o กาพ่นสี

o 6. ลงแป้ ง อุดเสี้ ยน
o 7. ขัด

o เครื่ องขัดมือ

o 8. ย้อมสี
o 9. รองพื้นแชลค์รอบที่ 2

o กาพ่นสี

o 10. ขัด

o เครื่ องขัดมือ

o 11. พ่นเคลือบผิวแลคเกอร์
จํานวน……………..เที่ยว
o 12. ขัด

o เครื่ องพ่นชิลเลอร์

o 13. พ่นเคลือบผิวแลคเกอร์
จํานวน……………..เที่ยว
o 14. เก็บแต่งสี

o เครื่ องพ่นชิลเลอร์

o 15. พ่นเคลือบผิวแลคเกอร์
จํานวน……………..เที่ยว

o เครื่ องพ่นชิลเลอร์

o เครื่ องขัดมือ

ระยะเวลาในการผลิต
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คําตอบ)

4.ขั้นตอนการทําสี พน่ เป็ นแบบใด (กากบาท ( X ) ลงในช่องเลือกคําตอบ และเติม

ขั้นตอนการทํางานสี พ่น

เครื่องจักรทีใ่ ช้

o 1. ทําความสะอาดชิ้นงาน
o 2. ขัดแต่งชิ้นงาน

o เครื่ องขัดมือ

o 3. โป๊ ว เก็บรอยต่อ
o 4. ขัดหยาบ

o เครื่ องขัดมือ

o 5. รองพื้นแชลค์รอบที่ 1
จํานวน……………..เที่ยว
o 6. ลงแป้ ง อุดเสี้ ยน

o กาพ่นสี

o 7. ขัดหยาบ

o เครื่ องขัดมือ

o 8. รองพื้นแชลค์รอบที่ 2
จํานวน……………..เที่ยว
o 9. พ่นสี รองพื้นเทา
จํานวน……………..เที่ยว
o 10. ขัดละเอียด

o กาพ่นสี

o 11. รองพื้นพ่นขาว

o กาพ่นสี

o กาพ่นสี

o 12. โป๊ ว
o 13. ขัดละเอียด
o 14. พ่นสี จริ งรอบที่1
จํานวน……………..เที่ยว
o 15. ขัดละเอียด

o กาพ่นสี

o 16. พ่นสี จริ งรอบที่2
จํานวน……………..เที่ยว

o กาพ่นสี

ระยะเวลาในการผลิต
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5.ขั้นตอนการติดตั้งเป็ นแบบใด (เรี ยงลําดับขั้นตอน)
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนปฏิบตั ิ
ประกอบชิ้นงาน
ปรับแต่งชิ้นงาน
ทําสี รองพื้น
ติดตั้งงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทําสี จริ ง
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
เก็บรายละเอียดของงาน
ทําความสะอาด

ระยะเวลา
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6. จํานวนแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
1.) 2-3 คน 2.) 3-4 คน 3.) 4-5 คน 4.) 5-6 คน
7. จํานวนแรงงานที่ใช้ในการติดตั้ง
1.) 2-3 คน 2.) 3-4 คน 3.) 4-5 คน 4.) 5-6 คน
8. ปริ มาณวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต (เป็ นจํานวนเต็ม)
8.1 ไม้อดั สักหนา 4 ม.ม. จํานวน
……………..แผ่น
8.2 ไม้อดั สักหนา 6 ม.ม. จํานวน
……………..แผ่น
8.3 ไม้อดั ยางหนา 4 ม.ม. จํานวน
……………..แผ่น
8.4 ไม้อดั ยางหนา 6 ม.ม. (สําหรับและTOPโต๊ะแต่งตัว) จํานวน……………..แผ่น
8.5 โครงไม้ตะแบกภายใน ขนาด 1” x 2” ยาว 3 เมตร จํานวน……………..เส้น
8.6 สี แลคเกอร์ ที่ใช้ในการผลิต
จํานวน……………แกลลอน
สี พน่ ที่ใช้ในการผลิต
สี รองพื้นเทา จํานวน ………………แกลลอน
สี รองพื้นขาว จํานวน ………………แกลลอน
สี จริ ง จํานวน
………………แกลลอน
9. ราคาต้นทุนในการผลิต
9.1 ราคาต้นทุนแรงงานช่างฝี มือ………………..………บาท
9.2 ราคาต้นทุนแรงงานช่างธรรมดา……………………บาท
9.3 ราคาต้นทุนรวมการใช้เครื่ องจักรในการผลิตชุดตูเ้ สื้ อผ้าชุดนี้
ก. 10,000 บาท-30,000 บาท ข
. 30,000 บาท -50,000 บาท
ค. 50,000 บาทขึ้นไป ง
. ตํ่ากว่า 10,000 บาท
9.4 ราคาต้นทุนชุดตูเ้ สื้ อผ้าชุดนี้ ……………….………..บาท
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ภาคผนวก ข
บันทึกการสั มภาษณ์และเยีย่ มชมโรงงาน
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บันทึกการสั มภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงาน ของบริษัท บริษัท บุ้นกีเ่ ฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้ าง จํากัด
เฟอร์ นิเจอร์ และก่ อสร้ าง จํากัด
วันที่สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2550
สัมภาษณ์ : คุณชูศกั ดิ์ พิพฒั น์วฒ
ุ ิ ธร
ตําแหน่ง : ประธานบริ ษทั
สัมภาษณ์โดย: คุณวรรณวลี นาคสิ นธุ์
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พศ . 2510 ก่อตั้งโดยรุ่ นคุณพ่อคุณชูศกั ดิ์ซ่ ึงเป็ นชาวจีน มีพ้นื ฐาน
จากการเป็ นช่างฝี มือทางด้านงานไม้ ปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั รับเหมาตกแต่งภายใน ขนาดใหญ่ ที่ดาํ เนิน
ธุรกิจเป็ นเวลา41ปี บริ หารงานโดยคุณ ชูศกั ดิ์ พิพฒั น์วฒ
ุ ิธร ซึ่ งมีการบริ หารจัดการแบบเครื อญาติ
วิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน ทํางานก่อสร้างภายในให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
สถานทีต่ ้ งั โรงงานและสํ านักงาน
ที่ต้ งั โรงงานและสํานักงานอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ในพื้นที่ 1 ไร่ สถานที่ต้งั เลขที่ 126/56
ซอยไสวสุ วรรณ ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร ตามภาพที51-52
่

ภาพที่ 50 ป้ ายชื่อเดิมของบริ ษทั บริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด
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ภาพที่ 51 โรงงาน บริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด

ภาพที่ 52 ภายในโรงงาน บริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จํากัด
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ภาพที่ 53 โรงงานบริ ษทั บุน้ กี่เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด
จํานวนพนักงาน
พนักงานส่ วนสํานักงาน มีจาํ นวน 10 คน
แรงงานประจํา มีจาํ นวน 10 คน
แรงงานเหมาช่วง มีจาํ นวนประมาณ 200 คน
โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบองค์กรตามหน้าที่การงาน
(Functional Organization)
มีการแบ่งหน้าที่การทํางานชัดเจน บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีวฒั นธรรมองค์กร
เป็ นแบบเน้นเรื่ องบุคคล (The Power Culture) กล่าวคือเป็ นวัฒนธรรมแบบครอบครัว เจ้าของ
กิจการมีอาํ นาจตัดสิ นใจเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว มีสมาชิกในครอบครัวร่ วมกันทํางานในทุกแผนก
โดยมีการจัดหน้าที่ตามโครงสร้าง ตามแผนภูมิองค์กร(Organization Chart)
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President
Accounting
Department

Purchasing
Department

Production
Department

Price Estimating
Department

Production
Managing
Department

Project
Coordinating
Department

แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิองค์กร
มูลค่ างาน

มูลค่างานที่รับต่อปี ประมาณ 150 – 200 ล้านบาท

ขอบเขตการทํางานและรู ปแบบการทํางาน
ผลิตงานก่อสร้างภายในในประเทศ เน้นการผลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ Veneer และงานไม้
จริ งเป็ นหลัก
รู ปแบบการทํางานแบ่งหน้าที่การทํางานเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ
1. ส่ วนสํานักงาน พนักงาน จะทํางานในส่ วนงาน บัญชี, ธุรการ, ประเมินราคา รวมถึง
ผูค้ วบคุมงานแต่ละโครงการ
2. ส่ วนแรงงานประจํา เป็ นแรงงานที่ทาํ หน้าที่ทาํ งานเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน และ
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัวเป็ นบางส่ วน โดยมีจาํ นวนเพียง 10% ของพนักงานทั้งหมด
3. ส่ วนแรงงานเหมาช่วง มักเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงประจําที่เคยร่ วมงานกันมาตั้งแต่ใน
อดีตถึงปั จจุบนั มีจาํ นวน 3 กลุ่มแรงงาน ดังนี้
แรงงานเหมาช่างงานไม้ จํานวน 120 คน แบ่งเป็ น ช่างทํางาน เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินและ
ช่างทํางานเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว
แรงงานเหมาช่างงานสี จํานวน 60 คน
แรงงานเหมาช่างงานต่อเติม จํานวน 20 คน เช่น ช่างปูน , ช่างก่อสร้าง
แรงงาน เหมาช่างอื่นๆ เช่น งานเหล็ก, งานสเตนเลส,งานบุ, งานระบบไฟฟ้ า, งาน
ระบบประปา โดยจํานวนแรงงานแบ่งตามขนาดงานของแต่ละโครงการ
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จุดประสงค์ในการจัดสรรพนักงานเป็ นส่ วนต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
แรงงานประจํา โดยจะสังเกตเห็นว่าจะมีแรงงานเหมาช่วงมากถึง 90 % ของพนักงานทั้งหมด โดย
เหตุผลที่วา่ งานรับเหมาตกแต่งภายในบางส่ วน ขาดความต่อเนื่องในการทํางาน และ ปั จจุบนั การ
แข่งขันงานก่อสร้างภายในมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การแบกภาระแรงงานประจําจํานวนมากทําให้เกิด
ภาระ และต้นทุนในการผลิตสู งขึ้น
ขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์ อนิ และติดตั้ง
1. ตรวจสอบหน้างานจริ งก่อนดําเนินงาน
2. วางแผนการผลิต
2.1 วางแผนงานแบ่งหน้าที่บุคคลากร โดยแบ่งบุคคลากรเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ
แรงงานประจํา 10 %และแรงงานเหมาช่วง 90 % โดยแรงงานประจําประกอบด้วย พนักงานใน
ส่ วนของสํานักงาน และช่างไม้บางส่ วน และแรงงานเหมาช่วงได้แก่ ช่างไม้, ช่างสี , ช่างเหล็ก ฯลฯ
2.2 วางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดซื้ อ โดยทางบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูป้ ระเมินค่าใช้จ่าย
โดยรวมและปริ มาณวัสดุที่จะจัดซื้ อ ก่อนและหลังตามลําดับความสําคัญ
2.3 กําหนดระยะเวลาการผลิตให้แก่ พนักงาน และผูร้ ับเหมาช่วง
3. งานเตรี ยม ผูร้ ับเหมาช่วงรื้ อถอนของเก่าและแรงงานประจําตีเส้นหน้างานจริ ง
4. งานโครงสร้างเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน แบ่งงานให้กบั แรงงานประจํา และผูร้ ับเหมาช่วง
ตามสัดส่ วนงาน มีข้ นั ตอน ดูภาพที่ 69 ขั้นตอนการผลิตโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ บิลท์อินประกอบ
5. บรรจุหีบห่อ
6. จัดส่ งหน้างาน
7. งานติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน แรงงานประจําและแรงงานเหมาช่วง ติดตั้งตามงานที่
ได้รับมอบหมาย
8. ส่ งมอบ
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
70-80%

ติดตั้ง

ทําความ
สะอาด

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

บรรจุ
หี บห่ อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ ง
หน้างาน

ติดตั้ง

เก็บราย
ละเอียด

ติดตั้ง
อุปกรณ์
เสริ มต่างๆ

ติดตั้ง
งานระบบ

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ทําสี
รองพื้น

รอแห้ง

ทําสี จริ ง
100%

ส่งมอบ

ภาพที่ 54 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ของบริ ษทั บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และ
ก่อสร้าง จํากัด
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การเก็บวัตถุดิบคงคลัง
1. วัตถุดิบในคงคลัง แยกกองวัสดุ แต่ไม่ได้จดั หมวดหมู่ชดั เจน ตามภาพที่ 55, 56
2. จํานวนวัตถุดิบในคงคลังมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากโรงงานอยูใ่ นย่านจําหน่าย
และผลิตวัตถุดิบ

ภาพที่ 55 การเก็บวัตถุดิบในคงคลังส่ วนที่ 1

ภาพที่ 56 การเก็บวัตถุดิบในคงคลังส่ วนที่ 2
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ขั้นตอนการส่ งมอบ
1. ตรวจสอบหน้างานจริ งกับตัวแทนเจ้าของโครงการ หรื อเจ้าของโครงการ
2. ทําเอกสารส่ งมอบ
ปัจจัยทีช่ ่ วยในการผลิตให้ มีคุณภาพ
1. บุคคลากร ผูบ้ ริ หารมีพ้ืนฐานเป็ นช่างฝี มือช่างไม้มาก่อน จึงรอบรู ้ถึงขั้นตอนการ
ผลิตอย่าแท้จริ ง สามารถแบ่งงาน จัดสรรพนักงานแรงงานได้ตามเป้ าหมาย มีภาวะผูน้ าํ แรงงาน
ประจําเป็ นช่างฝี มือและอายุ 25-40 ปี จึงสื่ อสารง่าย แรงงานเหมาช่วงมีฝีมือมีมากเนื่องจาก
ประกอบกิจการมายาวนาน แรงงานสองส่ วนนี้มีความคุน้ เคยกัน เพราะมีการ่ วมงานกันเสมอจึงทํา
ให้บรรยากาศในการทํางานดี
2. วัสดุ
วัสดุที่ใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
การใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า กําหนดปริ มาณวัสดุที่จะใช้จริ งก่อนดําเนินงาน เช่น การวาง
แบบเพื่อตัดชิ้นส่ วนให้ประหยัดวัสดุมากที่สุด ทําให้เกิดวัสดุเหลือใช้นอ้ ยมาก
3. เครื่ องจักร,เครื่ องมือ ส่ วนใหญ่เป็ นของผูร้ ับเหมาช่วง
4. สถานที่
โรงงานผลิตตั้งอยูใ่ นใจกลางของแหล่งค้าวั สดุอุปกรณ์หลักของงาน เฟอร์นิเจอร์ บิลท์
อิน จึงทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บ วัสดุคงคลังไว้มากเพราะจัดหา จัดซื้ อง่าย ลดต้นทุนการขนส่ ง และ
เวลา สถานที่ทาํ งานมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับปริ มาณงาน จึงจําเป็ นต้องแบ่งพื้นที่การทํางานเป็ น
โรงงานย่อยในกลุ่มเครื อญาติ จัดสรรงานให้ผรู ้ ับเหมาช่วง หรื อผลิตงานบางส่ วนที่หน่วยงาน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาในการผลิตและติดตั้ง
1. เนื่องจากแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานเหมาช่วงที่ไม่ได้ผลิตงานในโรงงานทั้งหมด
บางส่ วนผลิตตามโรงงานย่อย จึงยากต่อการควบคุมคุณภาพ หากแรงงานเหมาช่วงบางกลุ่มไม่มี
ฝี มือ ทําให้คุณภาพงานด้อยลง
2. วัสดุ วัสดุบางชนิดนําเข้าต้องใช้การเตรี ยมงานล่วงหน้า บางครั้งส่ งผลให้งานล่าช้า
3. สถานที่ การจัดสถานที่ทาํ งานไม่เป็ นระเบียบ มีการกองวัสดุกระจัดกระจาย ไม่แบ่ง
ส่ วนการทํางาน ทําให้การทํางานไม่สะดวก
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4. การประสานงานระหว่าง งานระบบต่าง ๆ หรื องานเหมาอื่น ๆ ที่เจ้าของโครงการ
เป็ นผูจ้ ดั หา ขาดการประสานงานที่ดี เช่น ตําแหน่งไฟหน้างานจริ งไม่ตรงกับแบบงาน บิลท์อิน มี
ผลให้เกิดการแก้ไข ทําให้งานช้าลง
5.
เทคโนโลยีและเครื่ องจักร ขาดการนําเครื่ องจักรมาใช้งาน ทําให้ตอ้ งระดมช่างฝี มือ
มากในการทํางานแต่ละโครงการทําให้ตน้ ทุนค่าแรงงานสู ง บางครั้งเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ฝี มือ เนื่องจากรับงานมากเกินจํานวนคน
6. งานไม่ตรงตามคาดหวังของเจ้าของโครงการ เพราะเนื่องจากเจ้าของโครงการขาด
ความเข้าใจในแบบ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรื อจินตนาการไม่ตรงกัน ระหว่างผูอ้ อกแบบและ
เจ้าของ ส่ งผลให้งานต้องแก้ไข เกิดความล่าช้าเสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
วิสัยทัศน์ ต่อการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อนิ ในอนาคตของประเทศไทย
ผูบ้ ริ หารมีความคาดหวังว่าเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ การผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินที่เป็ นรู ปแบบ Mass Product มากขึ้น เนื่องจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น ไม้ หา
ยากมากขึ้น
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บันทึกการสั มภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงาน ของบริษัท สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
วันที่สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2551
สัมภาษณ์ : คุณสรศักดิ์ อาลี
ตําแหน่ง : ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายเฟอร์นิเจอร์
สัมภาษณ์โดย : คุณวรรณวลี นาคสิ นธุ์
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั สี ลมเฟอร์ นิเจอร์ จํากัด เดิมคือบริ ษทั สี ลมเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง
จํากัด ซึ่ งดําเนินกิจการก่อสร้างภายนอกและภายใน แต่ในปั จจุบนั ดําเนินกิจการก่อสร้างภายใน
เท่านั้น รวมระยะเวลาการดําเนินธุ รกิจเป็ นเวลา 45 ปี ผูก้ ่อตั้งเป็ นชาวไทยเชื้อสายจีน มีพ้นื ฐานจาก
การเป็ นช่างฝี มือทางด้านงานไม้ ทํางานร่ วมกับช่างฝี มือจากจีน ปั จจุบนั ได้พฒั นาเป็ นบริ ษทั รับเหมา
ตกแต่งภายในขนาดใหญ่ บริ หารงานโดย คุณวีรพล มหธราดล
วิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน เป็ นผูผ้ ลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ Veneer และงานไม้จริ งใน
รู ปแบบ Classic โดยช่างฝี มือ เพื่อให้งานมีคุณภาพสู งสุ ด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานและสํ านักงาน
ที่ต้ งั ปั จจุบนั โรงงานและสํานักงานอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ในพื้นที่ 5 ไร่ สถานที่ต้งั เลขที่
74 ซอยมหธราดลถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ แขวงวัดทุ่งดอน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
ตามภาพที่ 57-58

ภาพที่ 57 ป้ ายชื่อบริ ษทั สี ลมเซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด เดิม
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ภาพที่ 58 ป้ ายชื่อบริ ษทั สี ลมเซี่ ยงไฮ้เฟอร์ นิเจอร์ และก่อสร้าง จํากัด ปั จจุบนั
จํานวนพนักงานทั้งหมด 150 คน แบ่ งเป็ น
พนักงานส่ วนสํานักงาน มีจาํ นวน
72 คน
แรงงานประจํา มีจาํ นวน
78 คน แบ่งเป็ น
1. ช่างไม้ 11 ชุดๆละ 3 คน รวม 33 คน
2. ช่างสี 3 ชุดๆละ 15 คน รวม 45 คน แบ่งเป็ น ช่างสี สี
แลคเกอร์ , ช่างสี สีพน่ และช่างสี สีพลาสติก
แรงงานเหมาช่วง ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานของแต่ละโครงการ
โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบองค์กรตามหน้าที่การงาน (Division Organization) มีการ
แบ่งหน้าที่การทํางานชัดเจน บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีวฒั นธรรมองค์กรเป็ น
แบบเน้นเรื่ องบุคคล (The Power Culture) กล่าวคือเป็ นวัฒนธรรมแบบครอบครัว เจ้าของกิจการมี
อํานาจตัดสิ นใจเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว มีสมาชิกในครอบครัวร่ วมกันทํางานในทุกแผนก โดยมีการ
จัดหน้าที่ตามโครงสร้าง ดังนี้

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิองค์กร (Organization Chart)
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มูลค่ างาน

มูลค่างานที่รับต่อปี ประมาณ 60 ล้านบาท

ขอบเขตการทํางานและรู ปแบบการทํางาน
ผลิตงานก่อสร้างภายในทั้งหมด ในประเทศ เน้นการผลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ Veneer
และงานไม้จริ งเป็ นหลัก
รู ปแบบการทํางานแบ่งหน้าที่การทํางานเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ
1. ส่ วนสํานักงาน พนักงาน จะทํางานเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ ส่ วนการผลิต และ ส่ วนการ
จัดการ โดยแบ่งหน้าที่ยอ่ ยตามแผนภูมิองค์กร
2. ส่ วนแรงงานประจํา เป็ นแรงงานที่ทาํ หน้าที่ทาํ งานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน และ
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว รวมถึงงานตกแต่งภายใน
3. ส่ วนแรงงานเหมาช่วงงานงานย่อยอื่นๆ เช่น งานสเตนเลส , งานเหล็ก , งานระบบ
ต่าง ๆ ฯลฯ
จุดประสงค์ในการใช้แรงงานผลิตส่ วนเป็ นแรงงานประจํา เพื่อควบคุมคุณภาพในการ
ผลิตโดยตรง
ขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์ อนิ และติดตั้ง
การผลิตงานผลิตโดยแรงงานประจําทั้งหมด ทําให้แก้ไขปั ญหาได้ง่าย ควบคุมคุณภาพ
ได้ ทั้งนี้การผลิตใช้แรงงานฝี มือประมาณ 80% เครื่ องจักรในการผลิตประมาณ 20% เน้นการผลิต
ด้วยแรงงานฝี มืองานที่มีทกั ษะความชํานาญสู ง ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม แต่ใช้เวลาในการผลิตงานมาก การจัดการกับวัสดุในการผลิต การใช้วสั ดุอย่าง
คุม้ ค่าเพราะช่างมีความชํานาญ โดยมีการคํานวณการใช้วตั ถุดิบ จําแนกวัตถุดิบ การคํานวณให้มี
การใช้เหลือเศษน้อยที่สุดเช่นการตัดไม้อดั ให้เหลือเศษน้อยที่สุด เมื่อเมื่อสิ้ นสุ ดขั้นตอนการผลิตใน
โรงงาน ต้องบรรจุงานให้เรี ยบร้อย ก่อนจัดส่ งหน้างาน ส่ วนการติดตั้งงาน ผูจ้ ดั การโครงการต้อง
วางแผนการติดตั้งตามลําดับก่อนหลัง ต้องประสานงานระหว่างผูจ้ ดั การการผลิต และหัวหน้าช่าง
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
90 %

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ทําสี
รองพื้น

บรรจุ
หี บห่ อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ ง
หน้างาน

ติดตั้ง

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ทําสี จริ ง
100%

ติดตั้ง
อุปกรณ์
เสริ มต่างๆ

ส่ งมอบ

ภาพที่ 59 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินของบริ ษทั สี ลมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด

รอแห้ง

ติดตั้ง
งานระบบ
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การเก็บวัตถุดิบคงคลัง
3. วัตถุดิบในคงคลัง แยกกองวัสดุ จัดหมวดหมู่ชดั เจน
4. จํานวนวัตถุดิบในคงคลังมีจาํ นวนมาก
ขั้นตอนการส่ งมอบ
1. ตรวจสอบหน้างานจริ งกับตัวแทนเจ้าของโครงการ หรื อเจ้าของโครงการ
2. ทําเอกสารส่ งมอบ
3. ทําเอกสารรับประกันผลงาน
ปัจจัยทีช่ ่ วยในการผลิตให้ มีคุณภาพ
1. บุคคลากร
2. ผูบ้ ริ หารมีพ้ืนฐานเป็ นช่างฝี มือช่างไม้มาก่อน จึงรอบรู ้ถึงขั้นตอนการผลิตอย่าง
แท้จริ ง สามารถแบ่งงาน จัดสรรพนักงานแรงงานได้ตามเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารระดับบน เป็ นบุคคลใน
ครอบครัว มีภาวะผูน้ าํ แรงงานประจําเป็ นช่างฝี มือที่มีทกั ษะความชํานาญสู ง ส่ วนใหญ่มีอายุต้ งั แต่
40 ปี ขึ้น จนถึง 80 ปี เป็ นช่างเก่าแก่ประจําบริ ษทั มาแต่ด้ งั เดิม บุคลากรรักองค์กร
3. วัสดุ
3.1 วัสดุที่ใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.2 การใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า กําหนดปริ มาณวัสดุที่จะใช้จริ งก่อนดําเนินงาน เช่น การ
วางแบบเพื่อตัดชิ้นส่ วนให้ประหยัดวัสดุมากที่สุด ทําให้เกิดวัสดุเหลือใช้นอ้ ยมาก
4. เครื่ องจักร, เครื่ องมือ
4.1 ใช้เครื่ องจักรในการผลิตประมาณ 20% จึงใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างมาก
5. สถานที่
5.1 พื้นที่ใช้สอยในการผลิตมีขนาดเล็กเกินไป
5.2 การจัดผังโรงงานสอดคล้องกับการทํางาน มีพ้ืนที่คงคลังวัสดุชดั เจน แยกส่ วน
ออกจากพื้นที่ทาํ งาน
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาในการผลิตและติดตั้ง
1. วัสดุ วัสดุบางชนิดนําเข้าต้องใช้การเตรี ยมงานล่วงหน้า บางครั้งส่ งผลให้งานล่าช้า
2. การประสานงานระหว่าง งานระบบต่าง ๆ หรื องานเหมาอื่น ๆ ที่เจ้าของโครงการ
เป็ นผูจ้ ดั หา ขาดการประสานงานที่ดี เช่น ตําแหน่งไฟหน้างานจริ งไม่ตรงกับแบบงาน บิลท์อิน มี
ผลให้เกิดการแก้ไข ทําให้งานช้าลง
3. งานไม่ตรงตามคาดหวังของเจ้าของโครงการ เพราะเนื่องจากเจ้าของโครงการขาด
ความเข้าใจในแบบ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรื อจินตนาการไม่ตรงกัน ระหว่างผูอ้ อกแบบและ
เจ้าของ ส่ งผลให้งานต้องแก้ไข เกิดความล่าช้าเสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
วิสัยทัศน์ ต่อการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อนิ ในอนาคตของประเทศไทย
ผูบ้ ริ หารมีความคาดหวัง ที่จะใช้เครื่ องจักรในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ มากขึ้น เพื่อทดแทน
แรงงานฝี มือ ที่ในปั จจุบนั เริ่ มขาดแคลน และจะพัฒนาไปสู่ การผลิต ที่เป็ นรู ปแบบของ
Mass
Product มากขึ้น เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า แต่ยงั เน้นงานรู ปแบบคลาสสิ ก
ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มักใช้ผรู ้ ับเหมาช่วงเป็ นหลัก จึงควบคุมคุณภาพยาก ส่ งผล
ให้ในอนาคตคุณภาพของงานลดลง ผูผ้ ลิตจากต่างประเทศอาจจะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น
เพราะมีวธิ ี บริ หารจัดการที่ดีกว่า เครื่ องจักรที่ทนั สมัยกว่า ก่อให้เกิดการขาดดุลการค้า
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บันทึกการสั มภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงาน ของบริษัท กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชั่น จํากัด
วันที่สัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2551
สัมภาษณ์ : คุณศิรพัฒน์ เลิศกังวาลไกล
ตําแหน่ง : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สัมภาษณ์โดย : คุณวรรณวลี นาคสิ นธุ์
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 ก่อตั้งโดย คุณไพรัตน์ เลิศกังวาลไกล ซึ่ งเป็ นชาวไทย
เชื้อสายจีน มีพ้นื ฐานจากการเป็ นช่างฝี มือทางด้านงานไม้ ตั้งแต่อายุ 16 ปี ทํางานร่ วมกับช่างฝี มือ
จากจีน ปั จจุบนั ได้พฒั นาเป็ นบริ ษทั รับเหมาตกแต่งภายในขนาดใหญ่ ที่ดาํ เนินธุรกิจเป็ นเวลา 30 ปี
บริ หารงานโดย คุณไพรัตน์ เลิศกังวาลไกล ซึ่ งมีการบริ หารจัดการแบบเครื อญาติ
วิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน เป็ นผูผ้ ลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ Veneer และงานไม้จริ ง
โดยไม่ใช้ผรู ้ ับเหมาช่วง เพื่อให้คุณภาพงานดีที่สุด
สถานทีต่ ้ งั โรงงานและสํ านักงาน
ที่ต้ งั ปั จจุบนั โรงงานและสํานักงานอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ในพื้นที่ 10 ไร่ สถานที่ต้งั
เลขที่ 510/3 ซอยอ่อนนุช 46 เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร และที่ต้ งั โรงงานในอนาคตที่จงั หวัด
ชลบุรี บนพื้นที่ 60 ไร่ มีพ้ืนที่ใช้สอยโดยประมาณ 25,000 ตารางเมตร
จํานวนพนักงาน
พนักงานส่ วนสํานักงาน มีจาํ นวน
300 คน
แรงงานประจํา มีจาํ นวน
600 คน
แรงงานเหมาช่วง ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานของแต่ละโครงการ
โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบองค์กรตามหน้าที่การงาน (Functional Organization) มีการ
แบ่งหน้าที่การทํางานชัดเจน บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีวฒั นธรรมองค์กรเป็ น
แบบเน้นเรื่ องบุคคล (The Power Culture) กล่าวคือเป็ นวัฒนธรรมแบบครอบครัว เจ้าของกิจการมี
อํานาจตัดสิ นใจเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว มีสมาชิกในครอบครัวร่ วมกันทํางานในทุกแผนก โดยมีการ
จัดหน้าที่ตามโครงสร้าง ดังนี้
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แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิองค์กร(Organization Chart) บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่
จํากัด
มูลค่ างาน

มูลค่างานที่รับต่อปี ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ขอบเขตการทํางานและรู ปแบบการทํางาน
ผลิตงานก่อสร้างภายในทั้งหมด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการผลิตงาน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้Veneer และงานไม้จริ งเป็ นหลัก
รู ปแบบการทํางานแบ่งหน้าที่การทํางานเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ
1. ส่ วนสํานักงาน พนักงาน จะทํางานเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ ส่ วนการผลิต และ ส่ วนการ
จัดการ โดยแบ่งหน้าที่ยอ่ ยตามแผนภูมิองค์กร
2. ส่ วนแรงงานประจํา เป็ นแรงงานที่ทาํ หน้าที่ทาํ งานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน และ
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว รวมถึงงานตกแต่งภายใน
3. ส่ วนแรงงานเหมาช่วงงานงานย่อยอื่นๆ เช่น งานสเตนเลส , งานเหล็ก , งานระบบ
ต่างๆ ฯลฯ
จุดประสงค์ในการใช้แรงงานผลิตส่ วนเป็ นแรงงานประจํา เพื่อควบคุมคุณภาพในการ
ผลิตโดยตรง
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ขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์ อนิ และติดตั้ง
การผลิตต้องตรวจสอบหน้างานจริ งก่อนดําเนินงาน และวางแผนการผลิต วางแผนงาน
แบ่งงาน โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนที่ผลิตงานในโรงงาน งานส่ วนติดตั้ง
โดยมีข้ นั ตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินตามภาพที่ 60-64
การผลิตงานผลิตโดยแรงงานประจําทั้งหมด ทําให้แก้ไขปั ญหาได้ง่าย ควบคุมคุณภาพ
ได้ ทั้งนี้การผลิตใช้เครื่ องจักรในการผลิตประมาณ 70% แรงงานฝี มือประมาณ 30% การผลิตด้วย
เครื่ องจักรสามารถผลิตงานได้จาํ นวนมาก ลดระยะเวลาในการผลิต ไม่ตอ้ งใช้แรงงานฝี มือจํานวน
มาก เพราะเครื่ องจักรสามารถกําหนดมาตรฐานของงานได้ การผลิตงานจํานวนมากต้องควบคุม
วัสดุในการผลิต การใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า โดยมีการจัดการดังนี้
1. การคํานวณการใช้วตั ถุดิบ จําแนกวัตถุดิบ การคํานวณให้มีการใช้เหลือเศษน้อยที่สุด
เช่น การตัดไม้อดั ให้เหลือเศษน้อยที่สุด โดยคํานวณขนาด จํานวน ที่ตอ้ งใช้ กรอกข้อมูลลง
แบบฟอร์ ม ดังภาพที่ 71 คํานวณการจัดวางไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
2. ในการผลิตแต่ละครั้งต้องมีใบสั่งผลิต เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ตามภาพที่
70 เ มื่อสิ้ นสุ ดขั้นตอนการผลิตในโรงงาน ต้องบรรจุงานให้เรี ยบร้อยก่อนจัดส่ งหน้างาน การติดตั้ง
งาน ผูจ้ ดั การโครงการต้องวางแผนการติดตั้งตามลําดับก่อนหลัง ต้องประสานงาน ระหว่างผูจ้ ดั การ
การผลิต หัวหน้าช่าง
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
70-80%

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

บรรจุ
หี บห่อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ง
หน้างาน

ติดตั้ง

ติดตั้ง
งานระบบ

ทําสี
100%

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ส่งมอบ

ภาพที่ 60 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั บริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เคดคอเรชัน่ จํากัด

199
Production
Controller
แจงแจงแบบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
1.5 ชม.

ทากาว
ปะกอบ
แผง 0.5ชม.

อัดชิด
ตรง

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1 ชม.

อัดเย็น
4 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 6 ชม.

ตัดสไสด์

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.
ทําสี

เจาะ
ทําเดือย

เตรี ยมไม้
ปะขอบ

ขัด

1 ชม.

ทากาว

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ประขอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 2 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.

ตรวสอบ

รวมระยะเวลา
15.5 ชม.

1 ชม.

ทําสี

ภาพที่ 61 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ (งานไม้เพาะโครง) ของ
บริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เคดคอเรชัน่ จํากัด

200

ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

โป๊ ว

0.5 ชม.

ลงแป้ ง
อุดเสี้ยน
0.5 ชม.

ขัด
0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
แชลคก์

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 2 ชม

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 0.5ชม.

รองพื้น
แชลคก์

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 1 ชม.

พ่นซิลเลอร์
รองพื้น
0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 1 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 0.5
ชม

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1ชม.

0.5 ชม.

0.5 ชม.

ขัดละเอียด
0.5 ชม.

ขัด
0.5 ชม.

รอแห้ง 24

บรรจุ
หี บห่ อ

รวมระยะเวลา
7.5 ชม.

ภาพที่ 62 แสดงการดําเนินงานแผนกสี ยอ้ ม ทําสี 70-80%ในโรงงาน ของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

โป๊ ว

0.5 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 0.5

ขัด
ละเอียด

โป๊ วแดง
0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ขัด หยาบ
0.5 ชม.

ขัด
ละเอียด

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
แชลคก์ 1-2
เที่ยว0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1.5 ชม

รองพื้น
เชลแลค1-2
เที่ยว0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 1.5 ชม.

รองพื้นพ่นเทา
2-3 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2 ชม.

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 0.5

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 0.5 ชม.

พ่นสีจริ ง
1 เที่ยว 0.5
ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 1 ชม.

รอแห้ง 24

รวมระยะเวลา
9.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 63 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 70-80%ในโรงงาน ของบริ ษทั กนกเฟอร์ นิเจอร์
แอนด์เคดคอเรชัน่ จํากัด
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม

ปรับแต่ง
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 4 ชม.

ทําสี
100%

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 8 ชม.

รอสีแห้ง 8
ชม

เก็บราย
ละเอียด

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 2 ชม.
ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 2 ชม.
รวมระยะเวลา
36 ชม.

ภาพที่ 64 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เคด
คอเรชัน่ จํากัด
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ภาพที่ 65 ตัวอย่างฟอร์ ม
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ภาพที่ 66 แบบฟอร์ มใบสั่งผลิต
การเก็บวัตถุดิบคงคลัง
1. วัตถุดิบในคงคลัง แยกกองวัสดุ จัดหมวดหมู่ชดั เจน
2. ปริ มาณวัตถุดิบในคงคลังสัมพันธ์ตามปริ มาณงาน
ขั้นตอนการส่ งมอบ
1. ตรวจสอบหน้างานจริ งกับตัวแทนเจ้าของโครงการ หรื อเจ้าของโครงการ
2. ทําเอกสารส่ งมอบ
3. ทําเอกสารรับประกันผลงาน
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ปัจจัยทีช่ ่ วยในการผลิตให้ มีคุณภาพ
1. บุคคลากร
ผูบ้ ริ หารมีพ้ืนฐานเป็ นช่างฝี มือช่างไม้มาก่อน จึงรอบรู ้ถึงขั้นตอนการผลิตอย่าง
แท้จริ ง สามารถแบ่งงาน จัดสรรพนักงานแรงงานได้ตามเป้ าหมาย มีภาวะผูน้ าํ แรงงานประจําเป็ น
ช่างฝี มือและอายุ 25-40 ปี จึงสื่ อสารง่าย ประกอบกับบุคคลากรที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับบน เป็ นบุคคล
ในครอบครัวที่มีความรู ้ ความสามรถในการบริ หาร จึงทําให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
พนักงานมีคุณภาพ มีความชํานาญ เนื่องจากมีประสบการณ์
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายผลิตมีแผนงานชัดเจน มีการประสานงานที่ดี จากการวางแผนในการผลิต
ไม่มีการหยุดรอคอยระหว่างการทํางาน ในแต่ละขั้นตอนมีเอกสารสั่งผลิตชัดเจน
2. วัสดุ
2.1 วัสดุที่ใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.2 การใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า กําหนดปริ มาณวัสดุที่จะใช้จริ งก่อนดําเนินงาน เช่น การ
วางแบบเพื่อตัดชิ้นส่ วนให้ประหยัดวัสดุมากที่สุด ทําให้เกิดวัสดุเหลือใช้นอ้ ยมาก
2.3วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต นําเข้าเองโดยไม่พอ่ ค้าคนกลาง เช่น ไม้จริ งที่ใช้ใน
การทําโครงภายในเฟอร์ นิเจอร์ , เยือ่ ไม้ ฯลฯ ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตตํ่าลง และวัสดุตรงตามความ
ต้องการ
3. เครื่ องจักร, เครื่ องมือ
3.1 เครื่ องมือเครื่ องจักรทันสมัย
3.2 ใช้เครื่ องจักรในการผลิตประมาณ 70% ใช้ฝีมือช่างเพียง 30% ทําให้งานมี
คุณภาพโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาฝี มือช่างมาก เนื่องจากในปั จจุบนั ขาดแคลนแรงงานที่มี ฝี มือ ในการผลิต
ระยะยาวจะทําให้ลดค่าใช้จ่าย
4. สถานที่
4.1 พื้นที่ใช้สอยในการผลิตมีขนาดเล็กเกินไป ปั
จจุบนั จึงจัดเตรี ยมสร้าง
โรงงานผลิตใหม่ให้มีพ้ืนที่ใช้สอยพอเพียง
4.2 การจัดผังโรงงานสอดคล้องกับการทํางาน มีพ้ืนที่คงคลังวัสดุชดั เจน แยกส่ วน
ออกจากพื้นที่ทาํ งาน เป็ นระเบียบ

206
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาในการผลิตและติดตั้ง
1. วัสดุ วัสดุบางชนิดนําเข้าต้องใช้การเตรี ยมงานล่วงหน้า บางครั้งส่ งผลให้งานล่าช้า
2. การประสานงานระหว่าง งานระบบต่าง ๆ หรื องานเหมาอื่น ๆ ที่เจ้าของโครงการ
เป็ นผูจ้ ดั หา ขาดการประสานงานที่ดี เช่น ตําแหน่งไฟหน้างานจริ งไม่ตรงกับแบบงาน บิลท์อิน มี
ผลให้เกิดการแก้ไข ทําให้งานช้าลง
3. งานไม่ตรงตามคาดหวังของเจ้าของโครงการ เพราะเนื่องจากเจ้าของโครงการขาด
ความเข้าใจในแบบ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรื อจินตนาการไม่ตรงกัน ระหว่างผูอ้ อกแบบ และ
เจ้าของ ส่ งผลให้งานต้องแก้ไข เกิดความล่าช้าเสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
วิสัยทัศน์ ต่อการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อนิ ในอนาคตของประเทศไทย
ผูบ้ ริ หารมีความคาดหวังว่า เฟอร์ นิเจอร์ Built-inในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ การผลิต ที่
เป็ นรู ปแบบของ Mass Product มากขึ้น เนื่องจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น ไม้ หายากมากขึ้น
ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มักใช้ผรู ้ ับเหมาช่วงเป็ นหลัก จึงควบคุมคุณภาพยาก ส่ งผล
ให้ในอนาคตคุณภาพของงานลดลง ผูผ้ ลิตจากต่างประเทศอาจจะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น
เพราะมีวธิ ี บริ หารจัดการที่ดีกว่า เครื่ องจักรที่ทนั สมัยกว่า ก่อให้เกิดการขาดดุลการค้า
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บันทึกการสั มภาษณ์ และเยีย่ มชมโรงงาน ของ บริษัท กรีนแอคส์ จํากัด
วันที่สัมภาษณ์ 7 มกราคม 2551
สัมภาษณ์ : คุณชนุดร มัน่ ใจเกษตร
ตําแหน่ง
: รองผูจ้ ดั การ
สัมภาษณ์โดย : คุณวรรณวลี นาคสิ นธุ์
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ก่อตั้งโดยคุณวัณชัย อัครวิวฒั น์ ซึ่ งมีพ้ืนฐานจากการ
เป็ นวิศวกร มีความรู ้ดา้ นการจัดการงานก่อสร้างโครงสร้าง และนําความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
จัดการด้านงานก่อสร้างภายใน ปั จจุบนั บริ ษทั เติบโตเป็ นบริ ษทั รับเหมาตกแต่งภายใน ขนาดใหญ่ ที่
ดําเนินธุ รกิจเป็ นเวลา20ปี บริ หารงานโดยคุณวัณชัย อัครวิวฒั น์
วิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน การผลิตงานที่ดีมีคุณภาพต้องเป็ นผูผ้ ลิตที่มีโรงงานของ
ตนเอง เพื่อผลิตงาน มุ่งสู่ การยกระดับการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของไทยให้ได้ตามมาตรฐานโลก สู่ ลูกค้า
ระดับบน
สถานทีต่ ้ งั โรงงานและสํ านักงาน
ที่ต้ งั สํานักงาน เลขที่ 87/136 เอกมัย 3 ถนนสุ ขมุ วิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร
ที่ต้ งั โรงงาน เลขที่ 20/16-17 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 5 ไร่ ตามรู ป 6.20-6.22
วัตถุประสงค์ที่แยกส่ วนสํานักงานและโรงงานออกจากกัน เพื่อผูบ้ ริ หารในส่ วน
สํานักงาน สะดวกในการติดต่อลูกค้า และบริ การ
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ภาพที่ 67 โรงงานกรี นแอคส์
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จํานวนพนักงาน
พนักงานส่ วนสํานักงาน มีจาํ นวน 1
แรงงานประจํา มีจาํ นวน
แรงงานเหมาช่วง มีจาํ นวน

10 คน
300 คน
250 คน

โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้างองค์กรเป็ นแบบองค์กรเมตริ กซ์ (Matrix Organization) มีการประสานงาน
ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารร่ วมกันตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด บุคคลากรเป็ น
คนรุ่ นใหม่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยส่ งเสริ มให้
พนักงานดูงานต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นนโยบายของบริ ษทั โดยมีวฒั นธรรมองค์กรเป็ นแบบเน้นเรื่ อง
บุคคล(The Task Culture) กล่าวคือเป็ นวัฒนธรรมแบบแข่งขันกันทํางาน รวมกลุ่มการทํางานตาม
ความถนัด ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด โดยมีการจัดหน้าที่ตามโครงสร้าง ตามภาพที่ 71 ดังนี้
Managing Director

Deputy Manager

Deputy Manager

Budget Control
& Estimate

Purchase

Asst.

Asst.

Shop
Dwg.Section

Project
Controller

Finance &
Account

Project Engineer,
Co-Ordinator

Asst.

Factory & Chief
Worker

Personnel

Asst.

แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) แบบเมตริ กซ์
มูลค่ างาน

มูลค่างานที่รับต่อปี ประมาณ 500 ล้านบาท ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ แต่ปัจจุบนั
สามารถรับงานได้ถึง 1,000 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากการปรับปรุ งการผลิต และปรับปรุ งองค์กรใหม่
ขอบเขตการทํางานและรู ปแบบการทํางาน
ผลิตงานก่อสร้างภายในทั้งหมด ในประเทศและกําลังขยายสู่ ต่างประเทศ เน้นการผลิต
งานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้Veneer และงานไม้จริ งเป็ นหลัก
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รู ปแบบการทํางานแบ่งหน้าที่การทํางานเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ
1. ส่ วนสํานักงาน ผูบ้ ริ หารระดับสู งร่ วมกันทํางาน บริ หารงานทั้งส่ วนการผลิต และ
ส่ วนการจัดการ ร่ วมกัน โดยแบ่งหน้าที่ยอ่ ยตามแผนภูมิองค์กร
2. ส่ วนแรงงานประจํา เป็ นแรงงานที่ทาํ หน้าที่ทาํ งานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน และ
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว รวมถึงงานตกแต่งภายใน
3. แรงงานเหมาช่วง สําหรับเหมาช่วงแรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แต่ผลิตในโรงงานของ
บริ ษทั ในกรณี ที่งานมีปริ มาณมาก ส่ วนการเหมาช่วงย่อยอื่นๆ เช่น งานสเตนเลส , งานระบบต่างๆ
ฯลฯ
จุดประสงค์ในการให้แรงงานเหมาช่วงผลิตงานในโรงงานของบริ ษทั เพื่อควบคุม
คุณภาพการผลิต
ขั้นตอนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์ อนิ และติดตั้ง
แนวคิดในการผลิต ปรับปรุ งระบบการผลิตงานเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินให้ใกล้เคียงกับ
ระบบการผลิตงานแบบ Knock Down กล่าวคือ การผลิตงาน บิลท์อินขนาดต้องสัมพันธ์กบั พื้นที่ จะ
เลือกอะไรเป็ นหลัก โดยทัว่ ไปผูร้ ับเหมาส่ วนใหญ่ เลือกพื้นที่เป็ นหลักโดยปรับขนาดเฟอร์นิเจอร์
ตามพื้นที่ แต่ในทางกลับกันกรี นแอค เลือกการกําหนดขนาดเฟอร์นิเจอร์เป็ นหลัก เช่น ผนังด้าน
หนึ่งมีขนาดกว้าง 2500 ม.ม. ผูอ้ อกแบบต้องการตูต้ ิดผนัง 2 ใบ เต็มพื้นที่ผนัง ดังนั้นตูแ้ ต่ละใบจะ
กว้างใบละ 1250 ม.ม.ซึ่ งเป็ นขนาดที่เกินหน้ากว้างของไม้อดั ทําให้เสี ยเศษ (ขนาดมาตรฐานไม้อดั
คือ กว้าง1220 ม.ม.x 2440 ม.ม.) เพราะฉะนั้นจึงกําหนดขนาดความกว้างของตูแ้ ต่ละใบเท่ากับ 1220
ม.ม. จะเหลือพื้นที่ที่ผนัง 60 ม.ม. ส่ วนที่เหลือนี้จะเป็ นส่ วนเสริ มไม้อดั หน้างาน ทั้งนี้การปรับขนาด
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบ
การทําเฟอร์ นิเจอร์ Built-in.ให้เสร็ จทั้งหมดที่โรงงาน หน้างานจะเป็ นงานประกอบ
และติดตั้ง โดยทีมงานติดตั้งและทีมงานผูผ้ ลิตเป็ นชุดเดียวกัน
ขั้นตอนการการดําเนินงานเริ่ มจาก การชี้แจงแบบและสิ้ นสุ ดที่การส่ งมอบ ดังภาพที่ 72
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ตรวจ
สอบ

ชี้แจง
แบบ

วิเคราะห์
ปั ญหา

แก้แบบ

วางแผน

จัดคน
งาน

คํานวณ
ปริ มาณ

จัดเตรี ยม
วัสดุ

ผลิต

เตรี ยม
งานระบบ

งานเพาะ
โครงไม้

ทําสี ใน
โรงงาน
100 %

ติดตั้ง

ประกอบ
ชิ้นงาน

ทําสี
100%

บรรจุ
หี บห่ อ

วิเคราะห์
แบบ

ทําShop
Drawing

วัดขนาด
หน้างาน

จัดส่ ง
หน้างาน

ติดตั้ง

รอแห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ติดตั้ง
งานระบบ

ทําความ
สะอาด

เก็บราย
ละเอียด

ส่งมอบ

ภาพที่ 68 แสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ระบบการผลิตแบ่งเป็ นแผนก โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนก ดังรู ป 73
1. แผนกงานไม้
2. แผนกงานสี
3. แผนกงานติดตั้ง
ใบเบิก
วัตถุดิบ

ใบสั�ง
ผลิต
สั�งผลิต

ใบส่งมอบ

ใบส่งมอบ
ผลิต
งานไม้

ผังการ
ติดตั�ง

ใบเบิก
วัตถุดิบ

ติดตั�ง
วัสดุ
อุปกรณ์

ถอด
อุปกรณ์

ผลิต
งานสี

ติดตั�ง
อุปกรณ์

บรรจุ

จัดส่ง

ติดตั�ง

ภาพที่ 69 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนก
การผลิตเริ่ มจากการสัง่ ผลิตโดยมีเอกสารใบสัง่ ผลิตที่ชดั เจน แบบฟอร์ มใบสัง่ ผลิต
แสดงตามภาพที่ 74 แบบฟอร์ มใบสั่งผลิต จะส่ งไปที่หวั หน้าช่างแผนกงานไม้ ทําการเบิกวัสดุ ,
เครื่ องมือต่างๆ เพื่อทําการผลิต ในขั้นตอนนี้มีเอกสารใบเบิกตามรู ปแบบฟอร์ มภาพที่ 75 หลังจาก
การผลิตชิ้นส่ วนต่างๆแล้ว ทําการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ปรับชิ้นงานให้ตรงตามแบบ หลังจาก
นั้นถอดชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ออก เพื่อส่ งไปแผนกงานสี ในขั้นตอนนี้หวั หน้าแผนกงานไม้ทาํ
เอกสารส่ งมอบ แก่หวั หน้าแผนกงานสี ใบส่ งมอบจะยืนยันขั้นตอนสุ ดท้ายที่แผนกงานไม้เตรี ยม
พื้นผิวสําหรับงานสี รายละเอียดที่จะทําสี ส่วนไหน สี อะไร อุปกรณ์ที่ถอดออกจากชิ้นส่ วนมี
อะไรบ้าง อุปกรณ์ชิ้นไหนที่ช่างสี ตอ้ งติดตั้งภายหลังทําสี เสร็ จ เมื่อหัวหน้าช่างสี รับใบส่ งมอบต้อง
ตรวจสอบงานก่อนดําเนินงานขั้นต่อไป แบบฟอร์ มใบส่ งมอบแสดงตามภาพที่ 76 หลังจากงานสี
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ช่างสี ประกอบอุปกรณ์เข้าที่ตามใบส่ งมอบจากแผนกงานไม้ หัวหน้าช่างสี ทาํ ใบ
ส่ งมอบงานแก่ผจู ้ ดั การโรงงานตรวจสอบก่อน ส่ งบรรจุหีบห่อ เตรี ยมจัดส่ งหน่วยงานเพื่อติดตั้ง
ก่อนติดตั้งผูจ้ ดั การโครงการทําแผนการติดตั้ง หัวหน้าช่างในแต่ละทีมงานร่ วมติดตั้งกับช่างใน
ทีมงานนั้นๆ

213
บริษัท กรีนแอคส์ จํากัด

เล่มที่ 12

เลขที่ 0551

ใบสั่ งผลิต
โครงการ__________________ รหัส ________________ วันที่ _______/________/_______
ชื่อหัวหน้าชุด_______________________
ใบสั่งจ้างเลขที่_______________________
ี อื่น ๆ
ประเภทงาน □
ไม้ □
ส◌□
ลําดับ รหัส
รายการ
หน่วย จํานวน @ ราคารวม

รวม
วันเริ่ มผลิต_______/_____________/______
ลงชื่อ_______________________ ผูส้ ่งั ผลิต

ภาพที่ 70 ตัวอย่างแบบฟอร์ มใบสัง่ ผลิต

วันส่ งงาน_______/____________/______
ลงชื่อ_______________________ ผูร้ ับงาน
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ภาพที่ 71 แบบฟอร์ มใบเบิกวัตถุดิบ
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ภาพที่ 72 ใบส่ งมอบ
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การผลิตงานไม้แบ่งเป็ น 2 แบบ ได้แก่ การผลิตไม้แบบแผงปะกบ และการผลิตแบบไม้
จริ ง ซึ่ งมีข้ นั ตอนการผลิตแตกต่างกันตามตาราง 41, 42 และภาพที่ 77-78
ตารางที่ 41 ข้อมูลจัดผังการดําเนินงานแผนกงานไม้แสดงขั้นตอนการผลิตตูแ้ บบแผงประกบเริ่ ม
งานหลังแจกแจงรายละเอียดของแบบเรี ยบร้อยแล้ว
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์
ขยายแบบ

คิดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ

ประกอบแผง

ประกอบแผงตามขนาด โดยใช้ไม้โครงตีเป็ นโครงเคร่ าของ
แผงแล้วนําไปทากาว ติดด้วยไม้อดั 4 ม.ม. สองหน้า

อัดร้อน

นําเข้าเครื่ องอัดร้อน ทิ้งไว้ประมาณ 8-10 นาที

อัดชิดตรง

นําแผงที่อดั สําเร็ จแล้วตามขนาดต่างๆ เข้าเครื่ องอัดชิดตรง

ตัดสไลด์

เข้าเครื่ องตัดสไลด์ ซอยปรับขนาดที่ตอ้ งการ

เตรี ยมไม้ปะ
ขอบ
ปะขอบ
และขัด

เตรี ยมไม้ปะขอบ (ไม้จริ ง)ซอยหนา 6 ม .ม. แล้วนําไปเข้า
เครื่ องขัดสายพานใหญ่ ให้ได้ขนาด 5 ม.ม.
นํามาปะขอบสันแผงด้านที่ตอ้ งการโชว์ แล้วไสให้เสมอด้วย
กบมือ ขัดความละเอียดด้วยกระดาษทรายแดงเบอร์ 80

ตรวจสอบ

ตรวจสอบกรณี ที่ตูม้ ีช่องเล็กที่ช่างทาสี หรื อพ่นสี ไม่ทวั่ ถึง ต้อง
ส่ งชิ้นงานให้ช่างสี ทาํ ก่อน แล้วจึงนํามาประกอบ
ประกอบขึ้นรู ปตามแบบที่ขยายไว้

ประกอบ

ขยายแบบหาขนาดและจํานวนแผงที่ใช้ในการผลิต

สัญลักษณ์
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Production
Controller
แจงแจงแบบ

จัดเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 2 ชม.

ขยาย
แบบ

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 1 ชม.

ทําแผง
ปะกบ

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 20.5 ชม.

ปรับ
ขนาด

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 3.5 ชม.

เจาะ

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 0.5 ชม.

ประขอบ

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

ประกอบ

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 11 ชม.

6

อัดเย็น
ตัดไม้โครง
ตัดไม้อดั
10 ชม.

ทากาวปะ
กอบแผงตี
ตะปู4 ชม.

อัดชิด
ตรง

เตรี ยมไม้
ปะขอบ
0.5ชม.

0.5 ชม.

อัดร้อน

ขัด

ตัด
สไสด์

ทากาว
0.5 ชม.

ตรวสอบ

ทําสี

รวมระยะเวลา
39.5 ชม.

ภาพที่ 73 แสดงการดําเนินงานแผนกไม้ ขั้นตอนการผลิตแบบแผงปะกบ(งานไม้เพาะโครง) ของ
บริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ภาพที่ 74 การตัดไม้อดั

ภาพที่ 75 การอัดร้อน
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ภาพที่ 76 การตัดแผง

ภาพที่ 77 การปะขอบ
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ภาพที่ 78 การขัด

ภาพที่ 79 การประกอบ
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ตารางที่ 42 ข้อมูลจัดผังการดําเนินงานแผนกงานไม้แสดงขั้นตอนการผลิตตูไ้ ม้จริ ง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
สัญลักษณ์
จัดเตรี ยมวัสดุ คิดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ตอ้ งการใช้
อุปกรณ์
ตรวจความชื้น เมื่อได้ไม้มาควรตรวจความชื้นสัมผัส ด้วยเครื่ องวัดความชื้นไม่
ควรเกิน 16-17
อาบนํ้ายา

อบไม้

กรณี ที่ไม่ตอ้ งอาบนํ้ายาเขียว ต้องอาบนํ้ายาก่อน 1 อาทิตย์ ก่อน
ส่ งเข้าโรงอบ เพราะถ้าอบแล้วมาอาบนํ้ายาจะทําให้มีความชื้น
เหมือนเดิม
ความชื้นเกินส่ งเข้าโรงอบไม้

ขยายแบบและ ขยายแบบหาขนาดและจํานวนชิ้นงานที่ตอ้ งการ ในกรณี ที่แบบ
เตรี ยมเครื่ อง งานมีคิว้ บัว ต้องจัดเตรี ยมดอกเล้าเตอร์ใช้สาํ หรับเครื่ องเลาเตอร์
เพลา หรื อดอกเลาเตอร์ที่ใช้กบั เครื่ องไวร์นิค
อัดชิดตรง
นําไม้เข้าเครื่ องชิดตรงด้วยเครื่ องชิด
รี ดไม้

เข้าเครื่ องไวร์ นิครี ดตามขนาดที่ตอ้ งการ

ขัดหยาบ

นําไม้เข้าเครื่ องขัดสายพานใหญ่ โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 4080
ตีบวั หรื อแกะ นําไม้เข้าเครื่ องเลาน์เตอร์ ตีบวั ตามแบบ (กรณี มีงานฝี มือควรแกะ
ชิ้นงานด้วยสิ่ ว หรื อเลาน์เตอร์ ตามความเหมาะสม)
เจาะรู
เจาะรู ดว้ ยเครื่ องเจาะ, ทําเดือย
ทําเดือย
ประกอบ
ประกอบขึ้นรู ปตามแบบที่ขยายไว้โดยใช้กาวแดงทา เพื่อให้
ชิ้นงานติดกันแน่นขึ้น
ขัดละเอียด

ขัดเก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80 ส่ งต่อให้
งานสี
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Production
Controller
ชี�แจงแบบ
จัดเตรียม
วัสดุ
อุปกรณ์
อาบนํ�ายา

รอ

อบไม้

รอ

ไม่ผ่าน

ตรวจความ
ชื�น
ผ่าน
ขยายแบบ
เตรียม
เครื�อง

ตีบัว

อัดชิดตรง

รีดไม้

ขัดหยาบ

ขึ�นรูป

แกะ

เจาะรู
ทําเดือย

ทากาว

ประกอบ

ขัดละเอียด

แสดงขั้นตอนทีเ่ กิดขึน้ บางครั้งปรับ ตามแบบ
ภาพที่ 80 ผังการดําเนินงานแผนกงานไม้แสดงขั้นตอนการผลิตตูไ้ ม้จริ ง
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ภาพที่ 81 การรี ดไม้

ภาพที่ 82 การไสไม้
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ภาพที่ 83 เครื่ องขึ้นรู ป

ภาพที่ 84 เครื่ องเจาะรู
ส่ วนการผลิตงานสี แบ่งเป็ น 2 แบบ ได้แก่ การผลิตสี แบบสี โปร่ งแสง(สี ยอ้ ม) และการ
ผลิตแบบสี ทึบแสง(สี พน่ ) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการผลิตแตกต่างกันตามตาราง 42, 43 และภาพที่ 86-89
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ตารางที่ 43 ข้อมูลจัดผังการดําเนินงานแผนกงานสี แสดงขั้นตอนการทําสี โปร่ งแสง (สี ยอ้ ม)
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

ทําความ
สะอาด
ขัด

เมื่อรับชิ้นงานมาต้องทําความสะอาดล้างคราบกาว,รอยปากกา
(งานฝี มือ)
ขัดแต่งชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-180 (เครื่ องขัดมือ)

โป้ ว

เก็บโป๊ วรอยต่อ

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 (งานฝี มือ)

ลงแป้ ง

ลงแป้ งบนชิ้นงาน,อุดเสี้ ยน (งานฝี มือ)

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 (งานฝี มือ)

ย้อมสี

ย้อมสี ตามตัวอย่าง (งานฝี มือ)

รองพื้น
ชแลคก์
ขัดละเอียด

รองพื้นชแลคก์ 1 เที่ยว (แปรงทาชแลคก์)

พ่นชิลเลอร์

พ่นชิลเลอร์ 4 เที่ยว (กาพ่นสี )

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 (เครื่ องขัดมือ)

พ่นแลคเกอร์

พ่นแลคเกอร์ เงา 2 เที่ยว (กาพ่นสี )

เก็บแต่งสี

เก็บแต่งสี (งานฝี มือ)

พ่น

พ่นทับหน้า 2 เที่ยว (กาพ่นสี )

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 (งานฝี มือ)

สัญลักษณ์
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด
1 ชม.

โป๊ ว

1 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 2

ขัด

1 ชม.

ขัดละเอียด
0.5 ชม.

เก็บโป๊ ว
1 ชม.

ขัด

4 ชม.

แต่งสี

0.5 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

ย้อมสี

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 6.5 ชม

รองพื้น
เชลแลค

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 0.5 ชม.

พ่นซิลเลอร์
รองพื้น 1

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 1.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2-3 เที่ยว
0.5 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2.5 ชม.

พ่นแลคเกอร์
2 เที่ยว 0.5
ชม

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.

0.5 ชม.

รอแห้ง 24

บรรจุ
หี บห่ อ

รวมระยะเวลา
13 ชม.

ภาพที่ 85 แสดงการดําเนินงานแผนกงานสี ยอ้ ม ทําสี 100 % ในโรงงานของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ภาพที่ 86 การย้อมสี

ภาพที่ 87 การย้อมสี ชิ้นงาน
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ภาพที่ 88 การพ่นสี แลคเกอร์
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ตารางที่ 44 ข้อมูลจัดผังการดําเนินงานแผนกงานสี แสดงขั้นตอนการทําสี ทึบแสง (สี พน่ )
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

ทําความ
สะอาด
ขัด

เมื่อรับชิ้นงานมาต้องทําความสะอาดล้างคราบกาว,รอยปากกา
(งานฝี มือ)
ขัดแต่งชิ้นงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-180 (เครื่ องขัดมือ)

โป้ ว

เก็บโป้ วรอยต่อ

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 (งานฝี มือ)

รองพื้น
ชแลคก์ 1
ลงแป้ ง

รองพื้นชแลคก์ 2 เที่ยว (กาพ่นสี )
ลงแป้ งบนชิ้นงาน,อุดเสี้ ยน (งานฝี มือ)

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 (งานฝี มือ)

รองพื้น
ชแลคก์ 2
รองพื้น
พ่นเทา
ขัด

รองพื้นชแลคก์ 1 เที่ยว (งานฝี มือ)

รองพื้น
พ่นขาว
โป้ ว

พ่นสี ขาว 2 เที่ยว (กาพ่นสี )

ขัด

ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 (งานฝี มือ)

พ่นสี จริ ง 1

พ่นสี จริ ง 2 เที่ยว (กาพ่นสี )

พ่นรองพื้นเทาเพื่อให้อุดเสี้ ยนและกันยางไม้ รองพื้น 4 เที่ยว
(กาพ่นสี )
ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 (งานฝี มือ)

เก็บโป้ วเก็บรายละเอียด (งานฝี มือ)

สัญลักษณ์
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
ขั้นตอน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

ขัด

ขัดลูบเบาๆด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 (งานฝี มือ)

พ่นสี จริ ง 2

พ่นทับหน้า 1 เที่ยว (กาพ่นสี )

สัญลักษณ์
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ช่างไม้ส่งชิ้น
งานให้ช่างสี

ขัด

1 ชม.

โป๊ ว

1 ชม.

ลงแป้ ง อุด
เสี้ ยน 2 ชม.

ขัด หยาบ
1 ชม.

ขัด หยาบ
1 ชม.

ขัด
ละเอียด

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 1 ชม.

รองพื้น
เชลแลค1-2
เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 4 ชม

รองพื้น
เชลแลค1-2
เที่ยว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 4 ชม.

รองพื้น
พ่นเทา 2-3
เที่ยว

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

รองพื้น พ่น
ขาว 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 1.5 ชม.

พ่นสีจริ ง
2-3 เที่ยว 2
ชม

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 3.5 ชม.

พ่นสีจริ ง
2 เที่ยว 1
ชม.

ขั้นตอนที่ 7
ระยะเวลา 1.5 ชม.

05

โป๊ ว

1 ชม.

ขัด
ละเอียด
05

ขัด
ละเอียด
05

รอแห้ง 24ชม.

รวมระยะเวลา
17.5 ชม.

บรรจุ
หี บห่ อ

ภาพที่ 89 แสดงการดําเนินงานแผนกสี พน่ ทําสี 100% ในโรงงาน ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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ภาพที่ 90 การขัดชิ้นงาน

ภาพที่ 91 การโป๊ วและรองพื้นก่อนพ่นสี จริ ง
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ภาพที่ 92 การขัดและพ่นสี จริ ง

ภาพที่ 93 การพ่นสี ในห้องเครื่ องกําจัดฝุ่ น
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ประกอบ
ชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา 6 ชม.

ทําสี
100%

ขั้นตอนที่ 2
ระยะเวลา 8 ชม
ระยะเวลา 24 ชม.

รอสี แห้ง

ติดตั้ง
อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3
ระยะเวลา 2 ชม.

ติดตั้ง
งานระบบ

ขั้นตอนที่ 4
ระยะเวลา 2 ชม.

เก็บราย
ละเอียด

ขั้นตอนที่ 5
ระยะเวลา 2 ชม.

ทําความ
สะอาด

ขั้นตอนที่ 6
ระยะเวลา 1 ชม.
รวมระยะเวลา
45 ชม.

ภาพที่ 94 แสดงขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built in ของบริ ษทั กรี นแอคส์ จํากัด
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การเก็บวัตถุดิบคงคลัง
1. วัตถุดิบในคงคลัง แยกกองวัสดุ จัดหมวดหมู่ชดั เจน
2. จํานวนวัตถุดิบในคงคลังมีจาํ นวนมาก ตามการสั่งผลิต

ภาพที่ 95 ห้องเก็บสี

ภาพที่ 96 ห้องเก็บอุปกรณ์
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ภาพที่ 97 ห้องเครื่ องมือ

ภาพที่ 98 ห้องเก็บไม้อดั
ขั้นตอนการส่ งมอบ
1. ทําบรรจุภณั ฑ์อย่างดี เพื่อไม่ให้งานชํารุ ด ก่อนจัดส่ ง ตามภาพที่ 6.54
2. ตรวจสอบหน้างานจริ งกับตัวแทนเจ้าของโครงการ หรื อเจ้าของโครงการ
3. ทําเอกสารส่ งมอบ
4. ทําเอกสารรับประกันผลงาน
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ภาพที่ 99 ชิ้นงานที่บรรจุหีบห่อ
ปัจจัยทีช่ ่ วยในการผลิตให้ มีคุณภาพ
1. บุคคลากร
ผูบ้ ริ หารมีพ้ืนฐานด้านการจัดการงานก่อสร้างมาก่อน มีประสบการณ์ และเคย
ทํางานเป็ นพนักงานบริ ษทั อื่นมาก่อน จึงรู ้ปัญหาของการทํางาน และนํามาปรับปรุ งกับองค์กรของ
ตนเอง สามารถจัดการขั้นตอนการผลิตได้อย่างเป็ นลําดับ สามารถแบ่งงาน จัดสรรพนักงานแรงงาน
ได้ตามเป้ าหมาย มีภาวะผูน้ าํ มีวสิ ัยทัศน์ในการบริ หาร
มีมาตรฐานการคัดเลือกพนักงาน คัดเลือกจากประสบการณ์ อายุ และความ
กระตือรื อร้น โดยทางบริ ษทั มีเกณฑ์ในการคัดเลื อกพนักงานต้องไม่เกินอายุ 25-40 ปี เพราะจะ
ปรับตัวในการทํางานได้ง่าย
การเลือกงาน เลือกงานเลือกเฉพาะลูกค้าระดับสู ง และต้องงานที่มีคูณภาพ เพื่อให้
ผลงานออกมาสมบรู ณ์ที่สุด ลดการขัดแย้งในการทํางาน
2. วัสดุ
2.1 วัสดุที่ใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.2 การใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า กําหนดปริ มาณวัสดุที่จะใช้จริ งก่อนดําเนินงาน เช่น การ
วางแบบเพื่อตัดชิ้นส่ วนให้ประหยัดวัสดุมากที่สุด ทําให้เกิดวัสดุเหลือใช้นอ้ ยมาก
3. เครื่ องจักร เครื่ องมือ เน้นการลงทุนกับเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ทนั สมัย เพื่อควบคุม
เวลาและคุณภาพ
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4. สถานที่
4.1 พื้นที่ใช้สอยในการผลิตมีขนาดเล็กเกินไป ปั จจุบนั จึงจัดเตรี ยมสร้าง
โรงงานผลิตใหม่ให้มีพ้ืนที่ใช้สอยพอเพียง
4.2 การจัดผังโรงงานสอดคล้องกับการทํางาน มีพ้นื ที่คงคลังวัสดุชดั เจน แยกส่ วน
ออกจากพื้นที่ทาํ งาน เป็ นระเบียบ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อปัญหาในการผลิตและติดตั้ง
1. ปั ญหาเจ้าของโครงการ ผูอ้ อกแบบต้องสัมพันธ์กบั ผูร้ ับเหมา กล่าวคือการที่งานไม่
ตรงตามคาดหวังของเจ้าของโครงการ เพราะเนื่องจากเจ้าของโครงการขาดความเข้าใจในแบบ มี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรื อจินตนาการไม่ตรงกัน ระหว่างผูอ้ อกแบบและเจ้าของ ส่ งผลให้งาน
ก่อสร้างต้องแก้ไข เกิดความล่าช้าเสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
2. ปั ญหาการควบคุมคุณภาพในโรงงานเช่น
2.1 ลอยต่อไม้ การจัดลอยต่อไม่เหมาะสมจะทําให้ความสวยงามลดลง
3. ปั ญหาการจัดหาวัสดุ วัสดุบางชนิดนําเข้าต้องใช้การเตรี ยมงานล่วงหน้า บางครั้ง
ส่ งผลให้งานล่าช้า
4. ปั ญหาการประสานงานระหว่าง งานระบบต่าง ๆ หรื องานเหมาอื่น ๆ ที่เจ้าของ
โครงการเป็ นผูจ้ ดั หา ขาดการประสานงานที่ดี ส่ งผลให้เกิดการแก้ไข ทําให้งานช้าลง
วิสัยทัศน์ ต่อการพัฒนาเฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อนิ ในอนาคตของประเทศไทย
ผูบ้ ริ หารมีความคาดหวังว่า เฟอร์ นิเจอร์ Built-inในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ การผลิต ที่
เป็ นรู ปแบบของ Mass Product มากขึ้น
ในประเทศไทยควรมีองค์กร หรื อสมาคม ในการกําหนดราคามาตรฐาน
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่

นางวรรณวลี นาคสิ นธุ์
45/2 หมู่ 10 ถนนวัดต้นเชือก-ไทรน้อย
ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
บริ ษทั จิต-พิมพรรณเซี่ ยงไฮ้เดคคลอเรท จํากัด

ทีท่ าํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2549

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538-2546
พ.ศ. 2547-2548
พ.ศ. 2549-ปั จจุบนั

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาสถาปั ตยกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัณฑนากร บริ ษทั นนท์-ตรึ งใจ แอนด์แอทโซซิ เอท จํากัด
มัณฑนากร LEO INTERNATIONAL Co; LTD
มัณฑนากร
ผูจ้ ดั การ บริ ษทั จิต-พิมพรรณเซี่ ยงไฮ้เดคคลอเรท จํากัด

