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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นเพ่ือ
ศึกษาสาเหตุของความสูญเปลาในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นและเพื่อศึกษาการลดความสูญเปลาใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีนของบริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง วิธีการ
ศกึษาเริม่จากการศกึษาการไหลของกระบวนการ การเขยีนแผนผงัของกระบวนการและการเขยีนสายธารแหง
คณุคาของสถานะปจจุบนัของกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็เพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนัของกระบวนการ หลงั
จากน้ันทําการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานท่ีอยูในฝายเช่ือมประกอบรถเข็นเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุการเกิด
ความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดวยการจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ จากนั้นประยุกตใชแนว
คิดลีนเพื่อศึกษาการลดความสูญเปลาในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น ผลการจากการศึกษาพบวามี
ความสูญเปลาเกิดขึ้นในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น (1) ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไปเนื่อง
จากการตัดเหล็กและเช่ือมอุปกรณแตละคร้ังเพ่ือเช่ือมประกอบ ลดความสูญเปลาโดยลดขนาดการตัดเหล็ก
และเชื่อมอุปกรณ (2) ความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยายเนื่องจากการวางเครื่องจักร  แตละสวนไมเหมาะ
สมกับการไหลของงานทําใหเสียเวลาในการขนสง ลดความสูญเปลาโดยการจัดแผนผังการผลิตในฝายเชื่อม
ประกอบใหเหมาะสมกับการทํางาน (3) ความสูญเปลาท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมเหมาะสมเน่ืองจากการ
ลําดับงานที่ไมเหมาะสม ลดความสูญเปลาโดยการจัดทําแผนควบคุมการเชื่อมประกอบรถเข็น ผลจากการลด
ความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน พบวามีเวลานําการผลิต (Lead Time) 
ดีขึ้น 67.34 เปอรเซ็นต ความสามารถการไหลของงานดีขึ้น ซึ่งเพิ่มจํานวนรถเข็นที่ผลิตเสร็จตอวันได 28.75 
เปอรเซ็นต ประสิทธภิาพการทํางานในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นเพ่ิมข้ึน 28.89 เปอรเซ็นตทาํใหระยะ
ทางในการเคลื่อนที่ทํางานของพนักงานลดลง  57.73 เปอรเซ็นต สงผลใหบริษัทมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธภิาพและสามารถแขงขนัในตลาดไดอยางตอเนือ่ง เพราะตนทุนลดลงจากการกาํจดัและควบคมุความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
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ABSTRACT

 Independent Study aimed to investigate the wastes that occur in the process of cart 
welding to determine the causes of wastes in the process of cart welding, and to study the 
reduction of wastes in the process of cart welding with Lean Thinking: A Case Study of 
D-Pattanamongkol Co., Ltd. in Rayong. The study began with the study of the process fl ow, 
the writing of process layout and Value Stream Mapping of the current state of the cart 
welding process to study the current state of the process. After that, the in-depth interview 
and video recording were conducted to employees located in the cart welding section to 
determine the causes of the wastes that occur in the process by the seven wastes. Then, Lean 
Thinking was applied to study the waste reduction in the cart welding process. Results from 
the study showed that there are wastes in the cart welding process (1) The over process lost 
from welded steel cut each time and welding accessory part can be reduced by reducing the 
size of the cut steel and welding accessory part. (2) The transportation lost due to the 
individual machines are not suitable for the fl ow which causes a waste of time in transit can 
be reduced by arranging the manufacturing layout in welding section properly for work. 
(3) The over process lost from the improper sequence can be reduced by a control plan for 
the cart welding. The results from the waste reduction in the cart welding process showed 
that the fl ow of work was improved which decreases lead time 67.34 percent and increases 
the number of fi nished welding cart per day at 28.75 percent. The performance in the cart 
welding process was improved at 28.89 percent and working distance was reduced 57.73 
percent. This resulted in a system to produce effi ciently and competitive in the market 
continuously because cost was decrease due to reduce and control the wastes that occur in 
the manufacturing process.

Keywords : Waste, Cart welding process, Lean Thinking
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 ป จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ใ น
ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเปนจํานวนมาก หนึ่งใน
สวนประกอบที่สําคัญคืออุตสาหกรรมของการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต โดยในการผลิตชิ้นสวนตางๆนั้น
จะมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนขึ้นอยูกับเทคโนโลยี
การผลิตของแตละบริษัท ซึ่งเครื่องจักรกลและ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตสามารถนําเขามา
จากตางประเทศหรือสามารถสั่งผลิตในเมืองไทยได 
เครือ่งจกัรและอปุกรณทีใ่ชในกระบวนการผลติเหลา
นี้ประกอบไปดวยชิ้นสวนตาง ๆ  มากมาย ซึ่งตองการ
การบํารุงรักษาอยางถูกวิธีและเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย 
ก็จะตองซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหมชิ้นสวน 
บางชิ้นไมสามารถหาซื้อตามทองตลาดไดก็จะตอง
อาศัยโรงกลึงที่สามารถตอบสนองความตองการได
ทําขึ้นมาใหมดวยวิธีการเชื่อมประกอบ
 ในกระบวนการเชื่อมประกอบมีกระบวน 
การผลิตที่หลากหลายขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมี
ความหลากหลายของชิ้นงานและมีความสูญเปลา
เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ผลิตลดตํ่าลง ประกอบกับจํานวนแบบที่สั่งผลิตมี
ความหลากหลาย มีขนาดการสั่งผลิต (Lot size)
ที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเจาของงานที่สั่ง 
ในการศึกษาครั้ งนี้มุ ง เนนที่กระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนต
รหัส SIC-Mของ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด 
จังหวัด ระยอง ที่ไดรับความตองการจากลูกคาเปน
รายเดือนทําใหบริษัทตองมีการวางแผนเพื่อผลิต
สินคาในทันตามความตองการของลูกคาซึ่งปญหา
ที่พบคือการผลิตรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวน
รถยนตไมเปนไปตามเปาหมาย 
 พบวาบรษิทัประสบปญหาผลผลติไมเปนไป
ตามเปาหมายดังนั้นงานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
(1)เพื่อศึกษาความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวน
การเชื่อมประกอบรถเข็น (2)เพื่อศึกษาสาเหตุ

ของความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบ
รถเข็นและ (3)เพื่อศึกษาการลดความสูญเปลา
ในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน 
ของ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง
เนื่องดวยเวลาอันจํากัดของการศึกษาในครั้งนี้
และจากการสอบถามขอมูลจากผูบริหาร ประกอบ
กับผลประกอบการของบริษัท จึงมีความเห็น
ตรงกันระหวางผูทําการศึกษาและผูบริหารที่จะ
ทําการศึกษาสินคาที่ เปนงานเชื่อมประกอบรถ
เข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนตรุน SIC-M 
ขนาด 1500 x 1200 x 1540 มม.ซึ่งผูศึกษาหวัง
เปนอยางยิ่งวาการศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจใหผูบริหารในการลดความ
สูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการอื่นที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันของบริษัทเพื่อลดความสูญ
เปลาในกระบวนการอื่นใหกับองคกรทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพรอมรับมือกับการแขงขันใน
ธุรกิจตอไป

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 2.1 ·ÄÉ®Õ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 2.1.1 ประเภทของการวิเคราะหและการ
ออกแบบกระบวนการผลิต (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร, 2556) มีเครื่องมือดังนี้
 1)  Flow Diagrams เปน Drawing ที่ใชในการ
วิเคราะหการเคลื่อนไหวของคนหรือวัตถุดิบ 
 2)  Process Charts เปน Charts ทีแ่สดงถึงการ
เคลื่อนที่ของคนและวัตถุดิบโดยใชสัญลักษณ  
 3)  Time – Function Mapping ที่แสดง
กระบวนการมีแกนเวลาในการบอกระยะเวลาในการ
ผลิต 
 4)  Work – Flow Analysis เปนการวิเคราะห
การเคลื่อนไหวของงาน 
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 2.1.2 การวางแผนผังการผลิต (Layout)
หมายถึง การกําหนดตําแหนงของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ การกําหนดทิศทางการ
ไหลของทรัพยากรและผลิตภัณฑ เพื่อใหการผลิต
สินคาหรือการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงูสดุและอยูภายใตขอจํากดัขององคกร(กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2554) โดยรูปแบบของการวางแผน
ผังการผลิตมีดังตอไปนี้
 1) แผนผังที่จัดตามกระบวนการ (Process 
Layout หรือ Functional หรือ Job – Shop)
 2) การจัดแผนผังตามสินคาที่เกิดขึ้น (Product 
Layout)

 3) แผนผังที่กํ าหนดตําแหนงที่ตั้ งแนนอน 
(Fixed Location Layout)
 4) แ ผ น ผั ง ก า ร จั ด ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ก ลุ ม 
(Group Technology Layout)
 2.1.3   ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ลี น ( L e a n 
Production)  
 การไหลของชิน้งานทลีะหนึง่ หมายถึง ชิน้สวนถกู
ผลิตและ เค ล่ือนที่ ไปยั งแผนกตอ ไปคราวละ
หนึ่งชิ้น ทําใหงานคงคางในสายการผลิต  (Work-in-
Progress) มีจํานวนนอย ซึ่งก็จะเปนการลดเวลานํา 
(Lead Time) เพิ่มความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ชิ้ น ง านและส าม า รถแก ป ญห า ท่ี ซ อ นอ ยู ไ ด  
(นิวัฒนเดชอําไพ, 2557)
(ดังแสดงในรูปท่ี 2.1)

 

 

จากรูปท่ี 2.1 ดานบนแสดงการไหลของชิ้นงานคราว
ละหน่ึงช้ิน ในขณะท่ีรปูขางลางช้ินงานจะเคล่ือนไปยัง
กระบวนการถัดไปคราวละ 6 ชิ้น เวลานําใน
การผลติ คอืเวลาทีใ่ชตัง้แตเริม่กระบวนการแรกจนสิน้
สุดกระบวนการผลิตท้ังหมด สามารถคํานวณไดดวย
การคูณรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) กับจํานวน
งานคงคาง (Work In Process, WIP) ตัวอยางเชนถา
แตละกระบวนการดังรูปมรีอบเวลาการผลิต = 1 นาที 
กระบวนการไหลของชิ้นงานคราวละหนึ่ง จะไดเวลา

 ÃÙ»·Õè 2.1 ¡ÒÃäËÅ¢Í§ªÔé¹§Ò¹¤ÃÒÇÅÐË¹Öè§ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔμáººà»š¹§Ç´
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นาํ = (1x1)+(1x1)+(1x1) = 3 นาทีในขณะท่ีการผลิต
แบบเปนงวดจะไดเวลานํา = (1x6)+(1x6)+(1x6) = 
18 นาท ีดงันัน้การผลิตคราวละหน่ึงทาํใหการเปล่ียน
ชิ้นงานทําไดอยางรวดเร็ว และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดเร็ว จํานวนงานคงคางที่ลดลงก็
ทําใหตรวจจับปญหาไดดีและเร็วกวาแบบการผลิต
คราวละมากๆ
 2.1.4 กระบวนการคิดวเิคราะห เปนการคิดเชิง
ลึกคิดอยางละเอียดจากเหตุไปสูผลตลอดจนการ
เชือ่มโยงความสัมพันธในเชิงเหตแุละผลความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของการคิดวิเคราะหดวย
เทคนิค 5W1H จะสามารถชวยไลเรียงความชัดเจน
ในแตละเรื่องที่เรากําลังคิดเปนอยางดีทําใหเกิด
ความครบถวนสมบูรณ (สุวิทย มูลคํา, 2547)

 1) Who ใคร (ในเร่ืองนั้นมีใครบาง)
 2)  What   ทําอะไร (แตละคนทําอะไรบาง) 
 3)  Where ที่ไหน (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น 
    อยูที่ไหน)
 4) When เมือ่ไหร (เหตกุารณหรือสิง่ท่ีทาํนัน้
    ทําเมื่อวัน เดือน ป ใด)
 5) Why  ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือ
    เกิดเหตุการณนั้นๆ)
 6) How อยางไร (เหตกุารณหรอืสิง่ทีท่าํนัน้
    ทําเปนอยางไรบาง

 2.1.5 หลักการเคลื่อนไหวของการทํางาน 
(Motion Study) หรืออาจจะเรียกวา Method 
Study หรือ Method Design เปนการศึกษา
และวิเคราะหถึงการเคล่ือนไหวในขณะทํางาน ซึ่ง
รวมถึงเคร่ืองจักร (Machine) เคร่ืองมือ อุปกรณ 
(Tool  and Equ ipment )  และสถานี งาน 
(Work Place) (คมสันจิระภัทรศิลป, 2548) 

 2.1.6 แนวคิดลีน (Lean Thinking) แนวคิด

ในการบริหารจัดการการผลิต หรือองคกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากความสูญเปลา 
(Waste) ในทุกๆกระบวนการไมวาจะเปนกระบวน
การในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความตอง
การของตลาดไปถึงลูกคาแบบทันที โดยเนนสราง
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการความสูญเปลาใน
วงจรการผลิตที่มุงเนนในเร่ืองการไหล (Flow) ของ
งานเปนหลัก โดยเสนอหลักการ 5 ประการของแนว
คิดลีน  (5  Leans Th ink ing Pr inc iples )
(เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2551)
 1) การนิยามคุณคา (Value Defi nition)
 2) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ไ ห ล ข อ ง คุ ณ ค า 
  (Value Stream Analysis)
 3)  การไหล (Flow)
  4) การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull)
  5)  คว ามสม บู รณ แบบ  ( P e r f e c t i o n )
 ในกระบวนการผลิตนั้น มีทั้งกระบวนการเพิ่ม
คณุคาใหกบัตวัสนิคาและกระบวนการทีเ่ปนความสญู
เปลาอยูเสมอ ซึ่งการลดความสูญเปลานั้นก็เปนอีก
วิธีหนึ่งท่ีจะชวยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคาไดเชนกัน โดยลักษณะของความสูญ
เปลาในกระบวนการสามารถจําแนกไดเปน 7 หัวขอ
(วทิยา สหุฤทดาํรง และยพุา กลอยกลาง ,2549) ดงันี้
 1. ความสูญเปลาจากการผลิตท่ีมากเกิน 
  (Overproduction) 
 2.  ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting)
 3.  ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก ก า ร ข น ส ง 
  ( T r a n s p o r t a t i o n )
 4.  ความสูญเปลาจากกระบวนการท่ีไมเหมาะสม
  (Non Value Added Processing) 
 5. ความสูญเปลาจากสินคาคงคลังท่ีมากเกินไป
  (Excess Inventory)
 6.  ความสูญเปลาจากของเสีย (Defects) 
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 7.  ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวที่มากเกิน
  ไป (Excess Motion)
 แนวคิดลีนเปนหลักการคิดที่ชวยเพิ่มขีดความ
สามารถใหแกองคกร โดยการพิจารณาคุณคาในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของลูกคา 
มุงสรางคณุคาในตวัสนิคาและบรกิาร และกาํจดัความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอยางตอเนื่อง 
ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตเพ่ิมผลกําไรและ
ผลลพัธทีด่ทีางธรุกจิในทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัก็ใหความ
สําคัญกับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปดวย
 2.1.7 การควบคุมกระบวนการ (Process-
control) ความพยายามทีจ่ะทาํการควบคมุและปรบั
แตง สภาพการทํางาน ของกระบวนการหรือระบบ
ใหมีคาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการกลไกหลักใน
การควบคมุกระบวนการ คอื การเฝาสงัเกตปรมิาณใด
ปริมาณหน่ึง แลวเปรียบเทียบปริมาณน้ันกับคาที่
ตองการจากน้ันพยายามทําการปรับแตงหรือ
เปลีย่นแปลงปริมาณน้ันใหมคีาเขาสูคาท่ีตองการการ
ควบคุมกระบวนการตองประกอบดวยองคประกอบ
สําคัญ 5 สวน(สุริยา กราบไกล, 2556)
 1)  กระบวนการ (Process)
 2)  การวัด (Measurement)
 3)  การเปรียบเทียบ (Comparison)
 4)  การประเมินคา (Evaluation)
 5)  การควบคุม (Control)

 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
 นิวัตน  เดชอําไพ (2557) ทําการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้ น ในสตรี  
โดยประยุกตใชแนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัดซึ่งประสบปญหาการ
ผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย ดวยการลดความสูญ
เปลา โดยนํามาประยุกตกับหนวยเย็บซึ่งแบงเปนทีม 
BA1 และ BA2 )ดวยวิธีการศึกษาแผนผังการผลิต 

(Layout) แผนภาพสายธารคุณคาเปาหมาย (Value 
Stream Map)การสมัภาษณ (Interview) การบนัทกึ
ภาพเคลื่อนไหว ( Motion Study)และนําเครื่องมือ
การจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ (7 Waste)
มาทาํการวเิคราะห ผลจากการปรบัปรงุพบวาสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีมเย็บ BA1 และ BA2 ขึ้นได 
15.63 เปอรเซ็นต และ 18.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
มจีาํนวนผลผลติเฉลีย่ตอวนัเพิม่ขึน้ 17.13 เปอรเซน็ต 
และ 20.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีเวลานํา
การผลิตลดลง 16.00 เปอรเซ็นต และ 19.23 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ
 นลิน นิลผึ้ง (2555) ทําการศึกษาการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดรอบเวลา 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตยา โดยการประยุกตใชการ
ศกึษาการทํางาน (Work study) และวิธกีารออกแบบ
เพื่อประกอบ (Design for Assembly) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยหาเวลาท่ีใชในการผลิต
ลงได 35.08% และทําใหสามารถรองรับปริมาณการ
สัง่ซือ้ไดเพิม่ขึน้จากเดมิเปนเงนิทีไ่ดกลบัมา 1.45 ลาน
บาทตอเดือน
 กมลรัตน ศรีสังขสุข(2553)ทําการศึกษา
กระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็กพบวามีปญหา
ผลผ ลิต ท่ีตํ่ าและตน ทุนการผ ลิตสู งดั งนั้ น  มี
วัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการ
ผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก โดยประยุกตใชแนวทางลีน 
ซิกซ ซิกมา โดยทําการศึกษากระบวนการผลิตเพื่อ
หาความสญูเปลาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการผลติทําการ
วดัสายธารคณุคากอนการปรบัปรงุการวเิคราะหความ
สญูเปลาทัง้ 7 ประการ ปรบัปรุงโดยการออกแบบการ
ผลิตใหมและทําการวัดสายธารคุณคาหลังการ
ปรับปรุง การลดความสูญเปลาจากสินคาคงคลังท่ีไม
จําเปนโดยหลักการ 5ส การขนสงตัวจับยึดชิ้นงาน 
และการลดขอบกพรองของการเกิดปญหา Short 
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circuit ในกระบวนการผลิตโดยการประยุกตใชการ
ออกแบบการทดลอง ผลท่ีไดจากการปรับปรุงการลด
ความสูญเปลาในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาด
เล็ก พบวา การผลิตมีแนวโนมที่ดีขึ้นคือผลผลิต
จาก 15 ชิน้ตอชัว่โมงการทํางานของพนักงานหน่ึงคน
เปน 24 ชิน้ตอช่ัวโมงการทํางานของพนักงานหน่ึงคน
คดิเปน 37.5% อกีท้ังยงัสงผลทําใหตนทนุการผลิตตอ
หนวยลดลงจาก 48.25 บาทตอชิ้น เปน 42.54 บาท
ตอชิ้นคิดเปน 11.83%
 ภูริทัต สุระนรากุล(2548) ทําการศึกษา
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตัวหูจับ
หมอไฟ โดยใชวิธีการลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ชิ้นงานและเพ่ิมเปอรเซ็นตการใชเน้ือวัสดุ ผลการ
ศึกษา พบวา สามารถเพ่ิมเปอรเซ็นตการใชเน้ือวัสดุ
เดิมกอนการปรับปรุงเทากับ 25.75% เพิ่มข้ึนเปน 
42.43% ลดขั้นตอนการผลิตชิ้นงานลงจากเดิม 4 ขั้น
ตอนลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน และเวลาในการติดตั้งแม
พิมพหลังการปรับปรุงแมพิมพจะติดตั้ ง เร็วขึ้น
ประมาณ 15-20 นาที
 สุรศักดิ์ เจริญสุข และอภิวัฒน สุนันทยืนยง 
(2554) ทําการศึกษาและวิเคราะหการวางแผนกําลัง
การผลิตของแผนกตัดใน Mi Adidas เพื่อวางแผนกํา
ลังการผลิตใหกระบวนการผลิตเสื้อผาใน Mi Adidas 
แผนกตัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห
ปญหาของแผนกตดัของ Mi Adidas โดยใชการสงัเกต 
(Observe) การไหลของกระบวนการเทียบกับเวลา 
(Time Functional Mapping) รวมถึงหลักการวาง
แผนกําลังการผลิต (Capacity Planning) และการ
จัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) เพื่อทําการ
ศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหา
ทีพ่บในปจจุบัน ไดแก ปญหาการตัดไมทนั และปญหา
อัตราการไหลของกระบวนการท่ีเกิดคอขวด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นจาก

ปจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตได 86.10% โดยกอนหนา
ปรบัปรงุมคีาเพิม่ประสทิธภิาพของการผลิต 43.05 %

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 การวิจัยในครั้ งนี้ ใชกรณีศึกษาบริษัท 
ดี-พัฒนะมงคลจํากัด จังหวัดระยอง การนําเอาหลัก
วชิาการดานการลดความสูญเปลาในกระบวนการดวย
แนวคิดลีน(Lean Thinking) ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้

 3.1 »ÃÐªÒ¡Ã
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนผู
บริหาร วิศวกรหัวหนางานและพนักงานท่ีทํางานใน
แผนกเช่ือมประกอบ

 3.2 ¡ÅØ‹Áμ ÑÇÍÂ‹Ò§
   กลุมตัวอยางเปนพนักงานที่ทํางานใน 
บริษัท ดี-พัฒนะมงคลจํากัดตําแหนงผูบริหารจํานวน 
1 คน วิศวกรจํานวน 1 คนหัวหนางานจํานวน 2 คน
และพนักงาน (Operator) จํานวน 7 คนกลุมตัวอยาง
ที่เลือกมาจะตองมีการสรางรหัสใหกับกลุมตัวอยาง
ที่ทําการเก็บขอมูลโดยกลุมตัวอยางจะถูกลงรหัส
ขอมูลและกลุมตัวอยางจะไมถูกเปดเผยชื่อตอ
สาธารณชนซึ่งผูศึกษาใชตัวเลขกําหนดโดยเปน
การเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ที่ทําหนาที่และมีประสบการณในการเช่ือมประกอบ
รถเข็นสํ าหรับหอยแขวนชิ้นส วนรถยนตตาม
คุณสมบัติดังนี้
 3.2.1 เปนบุคคลผูซึ่งทําหนาท่ีเชื่อมประกอบ
    ภายในบริษัท ดี-พัฒนะมงคลจํากัด
 3.2.2 มีประสบการณในการทําหนาท่ีเช่ือม
   ประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวนช้ิน
   สวนรถยนตภายในบริษัท ดี-พัฒนะ
   มงคลจํากัดไมตํ่ากวา1ป
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• à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 ในการศึกษาคร้ังเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนตอการ
วิ เคราะหสภาพปจจุบันของกระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็น เครื่องมือที่ผูศึกษาเลือกใชคือการ
เขาไปสังเกต(Observe) การจัดทําแผนภาพการไหล
ของกระบวนการเทียบกับเวลา(Time Functional 
Mapping)แผนผังการผลิต(Layout) แผนภาพสายธาร
คณุคาเปาหมาย(Value Stream Map)การสมัภาษณ
(Interview) และการบันทกึภาพเคล่ือนไหว( Motion 
Study)เพื่อศึกษากระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
ทําใหสามารถเขาใจการไหลของงานในกระบวนการ
ปรมิาณความสญูเปลาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการโดยใช
แนวคิดลีน(Lean Thinking)เพื่อแยกความสุญเปลา
ออกเปน7 ประการ (7 wastes) เพื่อหาสาเหตุความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแลวจัดหมวดหมู 
หลังจากนั้นจึงดําเนินการลดความสุญเปลาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น

• ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ •
 ทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิของกระบวนการเชื่อม
ประกอบโดยการสังเกต การสัมภาษณเปนการ

สัมภาษณเชิงลึกโดยใชคําถามปลายเปดที่เกี่ยวของ
และอยูบนพ้ืนฐานของใจความสาํคัญท่ีตองการคนหา
ในการศึกษากระบวนการเชื่อมประกอบโดยการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักคือผูบริหาร วิศวกรหัวหนา
งานและพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็นและทําการบันทึกเสียงนอกจากจะ
ปองกันขอมลูสญูหายแลวยงัจะทาํใหสามารถทราบถงึ
ขั้นตอนและความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ซึง่สามารถนาํมาพจิารณาเพือ่หาแนวทางการลดความ
สูญเปลาของกระบวนการผลิตตามแนวความคิดลีน 
(Lean Thinking) เพ่ือกําจัดความสูญเปลาใน

กระบวนการพรอมทั้งทําการบันทึกภาพเคล่ือนไหว
(Motion Study)ทําใหเราทราบถึงความเคล่ือนไหว
ของพนักงานขณะปฏิบัติงานเพ่ือหาสาเหตุของความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมประกอบ
สาํหรบัขอมลูทุตยิภมูทิาํการศกึษาขอมลูการสงสนิคา
ใหกับลูกคาของบริษัท ทฤษฎีและแนวคิดของการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตรวมท้ังเอกสารทางวชิาการ
บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตของกรณีศึกษา

• ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä Œ́
¢Í§¢ŒÍÁÙÅ •
 การเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิจัยเชิง
คุณภาพมีหลายวิธีวิธีที่ผูศึกษาเลือกใชคือ การตรวจ
สอบแบบสามเสา(Triangulation) เชิงคุณภาพการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ
 1) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส า ด า น ข อ มู ล
   (Data Triangulation)
  2) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส า ด า น ผู วิ จั ย
   (Investigator Triangulation) 
  3) ก า ร ต ร ว จ ส อบส า ม เ ส า ด า น ท ฤษ ฎี
   (Theory Triangulation)
  4) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
   ขอมูล (Methodological Triangulation 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งมีเวลาจํากัดการ
วิเคราะหกิจกรรมหลายอยางท่ีมุงไปสูการทําความ
เขาใจในขอมูลท่ีไดมาไดแกการตีความการจําแนก
ชนดิและการเปรยีบเทียบขอมลูการเชือ่มโยงสิง่ตางๆ
เพื่อหาคําอธิบายและขอสรุปทั้งหมดเพ่ือหาคําตอบ
ภายใตกรอบความคดิหรอืทฤษฎเีพือ่ใหไดคาํตอบทีน่า
เช่ือถือและแมนยําที่สุด
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• ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ •
 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพปจจุบันของ
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวน
ชิน้สวนรถยนตมาวเิคราะหหาความสูญเปลาทีเ่กิดขึน้
ในกระบวนการ จากนั้นหาสาเหตุของความสูญเปลา
ทีเ่กดิขึน้และวธิใีนการกาํจัดกระบวนการทีม่คีวามสญู
เปลาเพื่อลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตดวยแนวคิดลีน(Lean Thinking)

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ •
 4.1 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÙÞà»Å‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹
 4 .1 . 1  ผลจากการศึ กษาการ ไหลของ
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น จากความตอง
การของลูกคา100 คันตอเดือน โดยจะมีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานหลงัจากไดรบัความตองการจากลูกคาแลว
พนักงานขายจะทําการสรุปจํานวนรถเข็นที่ลูกคา
ตองการใหกับฝายโรงงานเพื่อดําเนินการผลิตใชเวลา 
1 วันในการดําเนินงาน หลังจากน้ันฝายโรงงานจะ
ทํางานคดิเปนงานใน 1 วัน วันละ 8 ชม. จากความ
ตองการเฉลี่ย 100 คันตอเดือนในเวลาทํางาน 30 วัน

จะไดเฉลี่ยวันละ 3.33 คันตอวัน ซึ่งมีหนวยงานท่ี
ทํางานเกี่ยวของดังนี ้
1 )  ฝายจัด ซ้ือ  (PH) ติดตอประสานงานเ พ่ือ
ดําเนินการซื้อเหล็กซึ่งเปนวัสดุหลักในการผลิตและ
อุปกรณอื่นๆ เชนลอเลื่อน ยางกันกระแทก และตัว
ล็อคลอ เปนตน ขั้นตอนนี้ใชเวลา 7 วันซึ่งเกิดปญหา
การรอคอยเน่ืองจากลูกคาอยูจังหวัดชลบุรี เปนฝาย
จัดหาวัสดุทุกอยางท่ีใชในการผลิตมาใหทางบริษัท 
ดี-พัฒนะมงคลจํากัด จังหวัดระยอง ซึ่งตองเปนฝาย
รออยางเดยีวในกรณทีีข่องมาไมครบ จงึใชเวลาในการ
ดําเนินงานคอนขางมาก แตเปนขอตกลงระหวาง
บริษัท 

 2) แผนกตัดเหล็ก (CU) จากการเขาไปสังเกต
การทาํงานของแผนกตดัเหลก็ใชเวลาในการตดัวนัละ 
5 ชม.ในหนึง่เดอืนตองตดั 6.25 วนัเพือ่ดําเนนิการตดั
เหล็กหลังจากท่ีไดรับวัสดุจากลูกคา
 3)แผนกเชื่อมประกอบ (WD) จากการเขาไป
สังเกตการทํางานของแผนกเช่ือมประกอบใชเวลาใน
การเช่ือมวันละ 8 ชม.ในหน่ึงเดือนตองเช่ือมประกอบ 
10 วันเพื่อดําเนินการเชื่อมประกอบเหล็กหลังจากที่
ไดรับวัสดุจากฝายตัดเหล็ก
 4)แผนกทําสี (PT) จากการเขาไปสังเกตการ
ทํางานของทีมแผนกทําสีใชเวลาในการทําสีวันละ 
3 ชม.ในหนึ่งเดือนจะตองทําส ี 3.75 วัน เพื่อดําเนิน
การทําสีเหล็กหลังจากท่ีไดรับวัสดุจากฝายเช่ือม
ประกอบ
 5) แผนกตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคา (BG) 
เพื่อจัดสงลูกคาจากการเขาไปสังเกตการทํางาน
ของแผนกตรวจสอบ ตดิปาย และหอสนิคาใชเวลาใน
การตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคาวันละ 2 ชม.
ในหนึ่งเดือนจะตองใชเวลา2.5 วัน เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคาหลังจากท่ีไดรับวัสดุ
จากฝายทําสีแลวทําการจัดสงลูกคาตอไปเพ่ือ
ใหงายตอความเขาใจผูศึกษาไดจัดทําแผนภาพ
การไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
เทียบกับเวลา (Time Functional Mapping) 
(ดังแสดงในรูปท่ี 4.1)
 

 4.1 á¼¹ÀÒ¾¡ÒÃäËÅ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡Íº
Ã¶à¢ç¹à·ÕÂº¡ÑºàÇÅÒ (Time FunctionalMapping)
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หมายเหตุ 
 PH : แผนกจัดซื้อ 
 CU1 :  การตัดเหล็กใหแผนกเชื่อมอุปกรณ
 CU2  :  ก า ร ตั ด เ ห ล็ ก ใ ห แ ผ น ก เ ช่ื อ ม
    โครงสราง  
 WD1  :  แผนกเชื่อมอุปกรณ
 WD2 :  แผนกเชื่อมโครงสราง 
 WD3 :  แผนกเชื่อมประกอบ
 PT :  แผนกทําสี 
 BG :  แผนกตรวจสอบ ตดิปาย และหอสนิคา

 จากรูปที่ 4.1 เห็นไดถึงการไหลของงานที่มีเกิด
ความสูญเปลาเนื่องจากการรอคอยเกิดขึ้นใน
กระบวนการของแผนกตัดเหล็กเพ่ือสงใหแผนกเช่ือม
โครงสรางถึงสถานีละ 1 วัน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีไมเพิ่ม
คุณคาคือ กิจกรรมท่ีไมสงผลโดยตรงตอกระบวน
การผลิตและไมมีการเปล่ียนแปลงรูปรางช้ินงาน
โดยสาเหตุมาจากแผนกตัดเหล็กใหแผนกเชื่อม
โครงสรางท่ีมีขนาดการผลิตตอคร้ังมากถึง 100 ชิ้น
กอนจะส งมอบงานใหแผนกเ ช่ือมโครงสร าง
(ดังแสดงในรูปท่ี 4.2)

 

 จากรูปท่ี 4.2 พบวาการไหลของช้ินงานน้ัน
เริ่มเดินทางจากพื้นท่ีเก็บวัสดุผานฝายเชื่อมประกอบ
เขามาจนถึงแผนกตัดเหล็กตามแบบแลวไปเก็บท่ีพื้น

 ÃÙ»·Õè 4.2 ÀÒ¾á¼¹¼Ñ§¡ÒÃäËÅ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹(Welding Layout)
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ที่วางชิ้นงานท่ีตัดแลวเพื่อรอชางเชื่อมประกอบมารับ
ไปดําเนินการในข้ันตอนตอไปท้ังแผนกเชื่อมอุปกรณ
และแผนกเช่ือมโครงสรางหลังจากน้ันนํามาประกอบ
กนัทีแ่ผนกเชือ่มประกอบโครงสรางและอปุกรณ แลว
สงตอไปยังโรงพนสี เมื่อทําสีเสร็จแลวจึงนําออกไปที่
พื้นที่เก็บ เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพ ติดปาย และ
หอสินคาเพ่ือเก็บรอสงลูกคาตอไป จะเห็นไดวาการ
ไหลของชิน้งานนัน้กระโดดขามไปขามมาไมมกีารไหล
ที่ตอเนื่องในแตละขั้นตอน
 4.1.2 ผลจากการศกึษาสายธารคณุคาเปาหมาย 
(Value Stream Map) จากการศึกษาพบวาเวลา
นํา(Lead Time)ของกระบวนการเชื่อมประกอบรถ
เข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนต รุนSIC-M ซึ่ง
เปนรุนที่ลูกคาตองการมากที่สุดและมีความสูญเปลา
มากที่สุดพบวาเวลานําคือ 7+6.25+10+3.75+2.5  
ใชเวลารวม 29.5 วัน

 

 ÃÙ»·Õè 4.3 Ã¶à¢ç¹ÊíÒËÃÑºËŒÍÂá¢Ç¹ªÔé¹Ê‹Ç¹Ã¶Â¹μ�
ÃØ‹¹ SIC-M

 จากสายธารคุณคาเปาหมายของกระบวนการ
เชือ่มประกอบรถเขน็พบวาแผนกเชือ่มประกอบ(WD) 
มีรอบเวลาในการทํางาน(Cycle Time)สูงที่สุดคือ10 
วันซ่ึงเปนกระบวนการหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 4.4)

 

 

 ÃÙ»·Õè 4.4 ÊÒÂ¸ÒÃ¤Ø³¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹ (Value Stream Map of 
welding cart)

หมายเหตุ

 PH :  แผนกจัดซื้อ (Purchasing)  
 CU :  แผนกตัดเหล็ก (Cutting) 
 WD :  แผนกเช่ือมประกอบ (Welding)  
 MT :  แผนกซอมบํารุง (Maintenance) 
 PT :  แผนกทําสี (Painting)   
 BG :  แผนกตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคา 

 จากรูปท่ี 4.4 พบวาายจัดซื้อวัสดุใชรอบเวลา
ในการทํางาน (Cycle Time) 7 วัน แตการรอคอย
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการน้ีซึ่งเปนขอตกลงระหวาง
บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด กับลูกคา ในการสงวัสดุ
เพื่อผลิตรถเข็นทําใหยากตอการเขาไปควบคุมดูแล
ของผูศกึษาเอง ซึง่ไดแจงใหผูบรหิารบรษิทัฯ รบัทราบ
และดําเนินการเจรจากับลูกคาตอไปสวนแผนกตัด
เหล็ก(CU)มีรอบเวลาในการทํางาน(Cycle Time) 
6.25 วันซ่ึงถือวามากในกระบวนการตัดเหล็ก ซึ่งจะ
อธบิายในหวัขอตอไปจากสายธารคุณคาเปาหมายจะ
มีหนวยงานซอมบํารุง(MT)เปนหนวยงานสนับสนุน
เมือ่เครือ่งจกัรเกดิขดัของเสยีหายหรอืปรบัแตงเครือ่ง
เช่ือมและเคร่ืองตัดเหล็กเพ่ือทําใหเคร่ืองเช่ือมและ
เคร่ืองตัดเหล็กทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
ความตองการของชางเช่ือมประกอบ
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 4.1.3 ผลจากการศึกษาความสูญเปลาที่เกิด
ขึน้ในกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็ จากปญหา
ผลผลิตไมเปนไปตามเปาหมายที่เกิดขึ้น จะไดเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาเพราะมีผลกระทบโดยตรงตอ
รายไดของบรษิทั และไมสามารถสงมอบสนิคาไดตาม
ที่ลูกคาตองการไดจะทําใหเกิดผลกระทบในภายภาค
หนาได ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดลีน(Lean Thinking) 
เพื่อจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ (7 waste) มา
ประยกุตใชกบักรณศีกึษา ซึง่แผนกเชือ่มประกอบนัน้
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่ 74.67%(ขอมูลป 2557) 
เมื่อเทียบกับความตองการของลูกคา จากการท่ีผู
ศึกษาไดทําการเก็บขอมูลดวยตัวเองดวยวิธีสังเกต
(Survey) สัมภาษณ(Interview) และบันทึกภาพ
เคลือ่นไหว(Motion Study) ของพนกังานในเวลาการ
ทํางานมาวิเคราะหพบวาเกิดความสูญเปลาขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดังนั้นผูศึกษาจึง
จําแนกความสูญเปลาดังนี้
  1) ความสูญเปลาจากการผลิตทีม่าก
เกิน (Overproduction)
  พบวาการตัดเหล็กเพื่อเตรียมใหฝายเชื่อม
ประกอบทีม่ากเกนิไป จากการเขาไปสงัเกตพบวาชาง
ตัดเหล็กจะทําการตัดเหล็กมาเก็บไวที่พื้นที่เก็บชิ้น
งานที่ตัดแลวเปนจํานวนมากโดยมีการเก็บชิ้นงาน
ระหวางกระบวนการถึง 100 ชิ้นตอแบบ นั้น
หมายความวาพนักงานตองตัดใหครบแลวจึงนําไปใน
พืน้ทีเ่กบ็ชิน้งานกอใหเกดิความสญูเปลาจากการผลติ
มากเกินไป อีกแผนกที่มีความสูญเปลาจากการผลิต
มากเกนิไปคอืแผนกเช่ือมอปุกรณ  เนือ่งจากการเช่ือม
อุปกรณจะทําไดงายและเร็วกวาการเชื่อมโครงสราง 
โดยการเก็บขอมูลชางเช่ือมอุปกรณสามารถเช่ือม
อปุกรณได  48 ชิน้ตอวนัในขณะท่ีชางเช่ือมโครงสราง
เชือ่มได 10ชิน้ตอวนัจึงทาํใหการเชือ่มอปุกรณเพือ่รอ
จะประกอบน้ันมากเกินไป

 2) ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting) 
  พบวานอกจากจะเกิดการรอคอยจาก
กระบวนการกอนหนา (สืบเนื่องจากขอ 4.1.3.1) 
แลวยังเกิดการรอคอยจากการที่ตองตั้งเครื่องเชื่อม
ใหมทุกครั้งท่ีเปล่ียนชางเช่ือม อีกท้ังกรณีเครื่องเช่ือม
ชํารุดตองรอคอยชางซอมบํารุงจากตัวแทนจําหนาย
เปนเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเปนอยางตํ่าเพื่อรอทาง
ตัวแทนจําหนายเอาเคร่ืองสํารองมาเปล่ียน เกิดการ
รอคอยแสดงใหเห็นถึงการใชเวลาไปอยางเปลา
ประโยชนและมีประสิทธิภาพเกิดความลาชาในการ
ผลิต ซึ่งกระบวนการเชื่อมประกอบนั้นเปนกระบวน
การทีต่องใชรอบเวลาในการทาํงาน(Cycle Time)มาก
ทีส่ดุเปนกิจกรรมคอขวด (Bottle neck) สงผลใหการ
ผลิตขาดความสมดุลตอเน่ืองนอกจากน้ียังเพ่ิมตนทุน
คาเสียโอกาสจากการรอคอย เชน ตนทุนคาแรงทาง
ตรง และการผลผลิตที่จะลาชาออกไป

 3) ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก ก า ร ข น ส ง 
  (Transportation)
  พบวาความสูญเปลาท่ีเกิดจากการขนยาย
เนือ่งจากการวางเครือ่งจกัรแตละสวนไมเหมาะสมกบั
การไหลของงาน ทาํใหเสียเวลาในการขนยาย จากการ
ศกึษาแผนผังการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบ
รถเข็น(Welding Layout)จะเห็นไดวาการเคลื่อนที่
ของช้ินงานนัน้ซํา่ไปซ่ํามาแตเนือ่งดวยพ้ืนทีจ่าํกดัและ
ระยะทางการขนยายไมไกลกันมาก ความสูญเปลานี้
จึงไมมีผลกระทบตอกระบวนการเชื่อมประกอบ

 4) ความสูญเปลาจากกระบวนการที่ ไม
เหมาะสม (Non Value Added Processing)
  พบวามีการจัดลําดับงานไมเหมาะสมการ
ทํางานทุกอยางมาจากประสบการณของหัวหนากะ
และชางเช่ือมที่ลองผิดลองถูกเอง โดยมีเพียงแบบส่ัง
งานเทานัน้จากผลผลติในป 2557ชวงไตรมาสแรกของ
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ปนั้นผลผลิตคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับความตองการ
ของลูกคา นั่นเปนเพราะชางเชื่อมประกอบยังอยูใน
ชวงคนหาวิธีการลําดับขั้นตอนงาน และการลองผิด
ลองถูก  ส งผลโดยตรงตอความสูญเปลาจาก
กระบวนการที่ไมเหมาะสม
 5) ความสญูเปลาจากสนิคาคงคลงัทีม่ากเกนิ
  ไป (Excess Inventory)
  พบวาชางเช่ือมอปุกรณทาํการเช่ือมอปุกรณ
มากเกินความจําเปนเมื่อเช่ือมเสร็จจะนํามาวางไวที่
พื้นที่เก็บวัสดุที่เชื่อมแลวถาลนจากพ้ืนที่เก็บก็จะนํา
มาวางไวรอบๆบริเวณของชางเช่ืองประกอบโครงสราง
และอุปกรณสงผลใหตองใชในพืน้ทีใ่นการเกบ็มากข้ึน
หรืออาจจะเกิดการสูญหายได
 6) ความสูญเปลาจากของเสีย (Defects)
  พบวาเกิดจากงานตัดเหล็กนั้นชางตัดเหล็ก
จะใชการเทียบชิ้นตอชิ้นในการตัดเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วทําใหบางทีชิ้นงานยาวไปเมื่อนํามาเชื่อม
ตองเสียเวลาในการนํากลับไปตัดใหม แตถาชิ้นงานที่
ตัดมาส้ันไปจะตองท้ิงชิ้นงานน้ันไปเลยเกิดความสูญ
เปลาจากของเสยีเกดิขึน้โดยปจจุบนัของเสยีทีเ่กดิข้ึน
คดิเปน 2.13% ตอวนั ซึง่ถอืวานอยมากแตเปนสิง่เปน
สิ่งที่ตองกําจัดหรือทําใหลดลง

 7)  ความสูญเปลาจากการเคล่ือนไหวท่ีมาก
เกินไป (Excess Motion)
  พบวาเครื่องเชื่อม เครื่องตัดเหล็กไมมีรูป
แบบแนนอนในการติดตั้ง ไมมีอุปกรณยึดจับที่มี
มาตรฐานใหชางเช่ือมประกอบ จากการสังเกตจะเห็น
ชางเชื่อมตองใชเพื่อนพนักงานในการชวยยึดจับใน
เวลาทําการเชื่อมประกอบ หรือบางทีถาเพื่อน
พนักงานไมวางก็จะตองเอื้อมมือไปเพื่อยึดจับช้ินงาน
เพื่อทําการเช่ือม แตอยางไรก็ตามพบวาเปนเวลาไม
นานทีต่องกระทําในลกัษณะดงักลาว จงึถอืวาไมมนียั
สําคัญในประเด็นนี้

 4.2 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒàËμ Ø¢Í§¤ÇÒÁÊÙÞ
à»Å‹Òã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹
 จากผลการศึกษาความสูญเปลาที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น ผูศึกษาไดใชหลัก
แนวคิดลีน(Lean Thinking) เพื่อจําแนกความสูญ
เปลา 7 ประการ(7 Waste)และกําหนดสาเหตุที่เปน
ไปไดของปญหาความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อ
ประกอบรถเข็นโดยจัดเปนหมวดหมู ซึ่งสามารถสรุป
ประเภทของความสูญและสาเหตุทีเ่ปนไปไดของความ
สญูเปลาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็
ไดดังนี้ (ดังแสดงในตารางที่4.1)

ลําดับ หมวดหมู ประเภทของความสูญเปลา สาเหตุที่เปนไปไดของความสูญเปลา

1 วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

(Method)

ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไป แผนกตัดเหล็กทําการตัดเหล็กขนาดการผลิต(Lot size)ตอครั้งเปนจํานวน

มาก(100 ชิ้น/ครั้ง)

แผนกเชื่อมอุปกรณ เชื่อมอุปกรณ(Accessory part)เพื่อสงใหแผนกเชื่อม

ประกอบขนาดการผลิต(Lot size) ตอครั้งเปนจํานวนมาก(48 ชุด/ครั้ง)

ความสูญเปลาที่เกิดจากกระบวนการที่

ไมเหมาะสม

เกิดจากการลําดับงานไมเหมาะสมงานเชื่อมประกอบไมมีการกําหนดขั้น

ตอนที่แนนอน รวมไปถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

2 การจัดพื้นที่ในการดําเนินงานและการจัด

เก็บงาน(Management)

ความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยาย เนื่องจากการวางเครื่องจักรแตละสวนไมเหมาะสมกับการไหลของงาน 

ทําใหเสียเวลาในการขนยาย
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 4.3 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÊÙÞà»Å‹Ò
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹´ŒÇÂ
á¹Ç¤Ô´ÅÕ¹
 4.3.1 ลดขนาดการตัดเหล็ก (Lot size) และ
ขนาดการเชื่อมอุปกรณเพื่อกําจัดความสูญเปลา
จากการผลิตมากเกินไป
 สําหรับการผลิตรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวน
รถยนตประกอบไปดวยกระบวนการตัดเหล็ก การ
เชือ่มอปุกรณ การเช่ือมโครงสราง การเช่ือมประกอบ 
การทําสี การติดปาย และการหอสินคาเพ่ือจัดสงซึ่ง
ในการผลิตการเชื่อมอุปกรณและการเชื่อโครงสราง
สามารถทาํในเวลาเดียวกนัได หลงัจากนัน้งานทัง้สอง
ฝายจะมารวมกันเพ่ือประกอบท่ีฝายเช่ือมประกอบ
เพื่อทําการขึ้นรูปใหเปนรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้น
สวนรถยนต ในการศึกษาเพ่ือลดความสูญเปลาท่ีเกิด
จากการผลิตมากเกินไปน้ันจะปรับปรุงโดยการลด
ขนาดการผลิต (Lot size) การลดขนาดการผลิต
(Lot size) ของกระบวนการตัดเหล็กตามแบบ จาก
ปกติชางตัดเหล็กจะตัดครั้งละ 100 ชิ้น ใหลดขนาด
การผลิต(Lot size) เหลือเพียง 10 ชิ้น แลวสงไปยัง
กระบวนการเชื่อมอุปกรณและเชื่อมโครงสรางทําให
ชิ้นงานที่อยูในระหวางกระบวนการมีจํานวนนอยลง 
มคีวามหยืดหยุนของงานเน่ืองจากถามคีวามผิดพลาด
จากความยาวจะสามารถแกไขไดทันเวลาและใน
แผนกเชื่อมอุปกรณดวยเหมือนกันจากปกติชางเชื่อม
อุปกรณจะเชื่อมครั้งละ 48 ชุด ใหลดขนาดการผลิต
(Lot size) เหลือเพียง 10 ชุด ซึ่งจะเปนการลดเวลา
นาํ(Lead Time)คอืเวลาท่ีใชตัง้แตเริม่ตนกระบวนการ
ผลติจนถึงสิน้สดุกระบวนการท้ังหมดสามารถคํานวณ
ไดจากการคณูรอบเวลาการผลติกบัจํานวนงานคงคาง
ในระบบในสายการผลิต เชน ถาแตละรอบเวลาการ
ผลติเทากบั 1 นาที กระบวนการไหลของชิน้งานคราว
ละ  100  ชิ้ นจะมี เ วลานํ า ( Lead t ime)  = 

(1x100)+(1x100)= 200 นาที ในขณะท่ีการผลิตคร้ัง
ละ 10 ชิน้จะมเีวลานาํ(Lead time)= (1x10)+(1x10)= 
20 นาที ดังนั้นการตัดเหล็กคร้ังละ 10 ชิ้นจะทําให
สามารถเวลานํา (Lead Time) ลงได  สงผลใหความ
สญูเปลาทีเ่กดิจากการรอคอยในกระบวนการเชือ่มลด
ลงไปดวย 
 4.3.2  จัดทําแผนควบคุมการผลิต(Process 
control plan)เพ่ือกําจัดความสูญเปลาที่เกิดจาก
กระบวนการที่ไมเหมาะสม
 สาเหตหุลกัของความสญูเปลาทีเ่กิดจากการลาํดบั
งานไมเหมาะสม ผลจากการศึกษาพบวาปจจุบันใน
ทุกๆกระบวนการในงานเชื่อมประกอบไมมีการ
กําหนดข้ันตอนท่ีแนนอน รวมไปถึงมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอใหมีการทําแผน
ควบคุมการผลิต(Process control plan) ตามหลัก
การการควบคมุโดยการจดัสมดลุสายการผลติลกัษณะ
ของงานเช่ือมประกอบ จะไดชัดวามีขั้นตอนการผลิต
ที่ตองกระทําซํ่าๆกันและเหมือนกันเชน ลักษณะของ
การประกอบตางๆ ซึง่ประกอบดวยช้ินสวนหลายๆ ชิน้ 
แตละชิ้นมันจะแยกกันไปตามแผนกตางๆ ตาม
กรรมวิธีที่มีอยูและสุดทายก็จะนํามารวมกันท่ีแผนก
ประกอบเพ่ือประกอบเปนรถเข็น ในการควบคุมและ
ติดตามงานวาในขณะนี้งานตางๆ ไดดําเนินการไปตา
มกาํหนดการท่ีวางไวไดหรอืไมมงีานใดท่ีลาชาตองเรง
ใหเร็วข้ึน วิธีที่มีประโยชนสําหรับการตรวจสอบเพ่ือ
ควบคุมการผลิตในลักษณะน้ีก็คือ การจัดสมดุลสาย
การผลิต เพื่อใหสถานีงานท่ีทํางานเร็วเชนงานตัด
เหล็กหันมาชวยสถานีที่ทํางานชาคืองานเชื่อม
ประกอบ โดยเปาหมายอยูที่การประกอบไมใชอยูที่
ความเร็วของแตละแผนกผลจากรายงานและตรวจ
สอบความกาวหนาของชิ้นงาน ไดตรวจพบวาผลผลิต
ทีเ่กิดขึน้จรงิไมเปนไปตามเปาหมายจากแผนงานทีก่าํ
หนดไว ผูควบคุมการผลิตจะตองหาสาเหตุของขอผิด
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พลาดท่ีเกิดขึ้น และทําการแกไขและปรับปรุงตารา
งการทํางานใหมเพื่อใหทันความตองการที่ไดกําหนด
ไวกจิกรรมของการควบคมุการผลติและตดิตามความ
กาวหนา เปนกิจกรรมที่ตองทําอยางตอเนื่องและ
ตลอดไปตราบเทาทีก่ารผลติยงัคงดาํเนนิอยู และเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหการผลิตสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3.3 ปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout) 
เพ่ือกําจัดความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยาย
 จากผลการศึกษาในหัวขอ 4.1.1 การจัดวางแผน
ผงัการผลติไมเหมาะสมเกดิความสญูเปลาจากการขน
ยาย ดังน้ันการกําจัดความสูญเปลาใหหมดไปหรือลด

ลงนั้นตองทําการปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout) 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหการไหลของงานแตและ
กระบวนการผลิตซํ่าไปซ่ํามา  มีการใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงทําการออกแบบ
ปรับปรุงแผนผังการผลิต(Layout)ใหม สามารถมอง
เห็นจุดคอขวด (Bottle neck) ไดงายตอการสังเกต
จากหัวหนางานเพื่อลดความสูญเสียจากการรอคอย
อีกดวยประการ เนื่องจากการไหลของงานในสภาพ
ปจจบุนัคอนขางกระโดดขามไปขามมาทาํใหเกิดความ
สูญเปลาท่ีเกิดจากการขนยายทั้งของชิ้นงานและ
ชางเช่ือม ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอปรับปรุงแผนผังการ
ผลิต(Layout) ดังแสดงในรูปท่ี 4.5

 

ÃÙ»·Õè 4.5 ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¼Ñ§¡ÒÃ¼ÅÔμ (Layout) áººãËÁ‹
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 จากรูปที ่4.5 พบวา หลงัจากการปรับปรุงแผนผัง
การผลิต (Layout) ใหม ทําใหระยะทางในการ
เคลื่อนที่ทํางานของพนักงานลดลงเปน 50 เมตร
 ผลการศึกษา พบวาความสูญเปลาเกิดขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นนั้นมีความสัมพันธ
กันในแตละประเภทของความสูญเปลา จะเห็นไดวา
ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไปซึ่งขนาดการ
ผลิต (Lot size) 100 ชิ้นของการตัดเหล็กตามแบบ
ใชเวลา 35.55 ชั่วโมงสงผลไปยังกระบวนการถัดไป
ซึ่งทําใหเกิดความจากการรอคอย และยังสงผลใหตอ
ความสูญเปลาจากการขนยายเนื่องจากการวางแผน
ผงัการผลิตทีไ่มเหมาะสม จนทําใหเกดิความสูญเปลา
จากกระบวนการท่ีไมเหมาะสมดวยเชนกัน ทั้งนี้จาก
การลดความสูญเปลาโดยลดขนาดการผลิต(Lot size) 
) เปน 10 ชิ้นของทุกกระบวนการใชเวลาเพียง 11.59 
ชั่วโมง หลังจากปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout)
ทาํใหระยะทางในการเคล่ือนท่ีทาํงานของพนักงานลด
ลงจาก 118.3 เมตร เปน 50 เมตร คิดเปน 57.73 
เปอรเซ็นตและจัดทําแผนควบคุมการผลิต(Process 
control plan) ทําใหสามารถเพ่ิมผลการผลิตใหเปน
ไปตามเปาหมายไดผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผล
การศึกษาของ(นิวัตน เดชอําไพ, 2557) ทําการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี โดย
ประยกุตใชแนวคิดการผลิตแบบลีน กรณศีกึษา บรษิทั 
วาโกกบินทรบุรี จํากัด ซึ่งประสบปญหาการผลิตไม
เปนไปตามเปาหมาย ปรับปรุงดวยการลดความสูญ
เปลาในกระบวนการเย็บซ่ึงทําการลดขนาดการผลิต 
ปรับปรุงแผนผังการผลิต และใชระบบดึงเขามา
ประยกุต ผลการศกึษาพบวาสามารถเพิม่ผลผลติและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีแนวคิดลีน(Lean Thinking) (เกียรติขจร,
2551)ไดกลาววา แนวคิดลีน(Lean Thinking) เปน
เคร่ืองมือในการจัดการกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมขีด

ความสามารถใหแกองคกร โดยการพิจารณาคุณคาใน
การดําเนินงานเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคา มุงสรางคุณคาในตัวสินคาและบริการ และ
กําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นตลอดท้ังกระบวนการ
อยางตอเนือ่ง ทาํใหสามารถลดตนทนุการผลิตเพิม่ผล
กาํไรและผลลัพธทีด่ทีางธุรกจิในท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั
ก็ใหความสําคัญกับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคู
ไปดวย

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 5.1  ÊÃØ»¼Å
  จากการศึกษาการลดความสูญเปลาใน
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน 
(Lean Thinking) ในกรณีศึกษา บริษัท ดี-พัฒนะ
มงคล จํากัด การลดขนาดการผลิต (Lot size) ที่มาก
เกนิไปและการจัดสรรชางเช่ือมใหมในการจัดทาํแผน
ควบคมุการผลติดวยหลกัการสมดลุการผลติ ทาํใหชาง
เชือ่มอุปกรณและชางตดัเหลก็ทีมี่ความสามารถในการ
เช่ือมอยูแลวสามารถมาชวยงานทีมเช่ือมประกอบเพิม่
ขึ้นจากเดิมทีมเชื่อมประกอบสามารถเชื่อมประกอบ
รถเขน็สาํหรบัหอยแขวนชิน้สวนรถยนตไดเฉลีย่วนัละ 
2.5 คัน เมื่อมีทีมงานมาสบทบเพิ่มขึ้นสามารถเชื่อม
ประกอบไดวันละ 3.5 คันคิดเปนจํานวนการผลิตรถ
เข็นตอวนัเพ่ิมข้ึน 28.57 เปอรเซ็นต แสดงวาโดยเฉล่ีย
ตอเดือนสามารถผลิตได 105 คันตามเปาหมายที่
วางแผนไว เพียงพอตอความตองการของลูกคาทําให
ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 28.89 
เปอรเซ็นต ทําใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นปละ 
6-7 ลานบาท
 จากการไหลของกระบวนการทีต่อเนือ่ง(Flow)สง
ผลใหไดประสิทธิภาพของการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน
หลกัสาํคญัของแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) รวม
ถึงการลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากการผลิตท่ีมากเกิน
ไปทาํใหพนกังานทํางานในกิจกรรมท่ีไมเพิม่มูลคาเปน
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เวลาท่ีเสียเปลาไป เครื่องจักรทํางานโดยไมเกิด
ประโยชน ซึ่งการกําจัดความสูญเปลาประเภทน้ีไม
สามารถกําจัดใหหมดส้ินไปไดทนัทแีตควรลดใหเหลอื
เทาที่จําเปนก็พอหรือใหเหลือนอยที่สุดเทาที่ทําได 

 5.2  ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
  อยางไรกต็ามการทีจ่ะทาํใหแนวคดิแบบลนี 
(Lean Thinking) ใหดีขึ้นไปอีกนั้นผูศึกษามีขอเสนอ
แนะใหเพิม่การใชระบบดงึ (Pull) ระบบทนัเวลาพอด ี
(JIT) เขามาใชในกระบวนการตัดเหล็กและเช่ือม
อุปกรณเพื่อใหมีจังหวะการผลิตที่สอดคลองกัน บวก
เพิม่ดวยการนําระบบคัมบงั (Kanban) เขามารวมดวย
จะทําใหสายการผลิตเปนไปตามความตองการมากย่ิง
ข้ึน การจะทําใหเกิดความสมบูรณแบบ(Perfection) 
เพือ่คงไวซึง่ประสทิธภิาพอยางตอเนือ่งสมํา่เสมอ โดย
มีการปฏิบัติตามแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการ นําไปสู
เปาหมายท่ีกาํหนดไว ผูศกึษาเสนอแนะใหใชเคร่ืองมือ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เมื่อพบปญหา
ก็ทําการแกไขหรือปรับปรุง โดยการปรับปรุงเริ่มจาก
การวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และแกไขหรือปรับ
ปรุงซํ่าเกิดเปนวงจร PDCA ทําใหเกิดการดําเนินงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและบรรลเุปาหมายทีว่างไวอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
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