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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ตองจัดทํา Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   

                                    และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  

     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [] หนวยงานดานการศึกษา   

[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ช่ือเรื่องนําเสนอ การปรับปรุงผังและกระบวนการการทํางานของธุรกิจ ABC เพ่ือลดความสูญเปลาในการ

ดําเนินงาน: กรณีศึกษาในรายวิชาปญหาพิเศษ 

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  

[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  

[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  

[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ช่ือหนวยงาน   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  

ท่ีอยู   199 ถนนสุขุมวิท  ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี 20230  

โทรศัพท   038-352828 ตอ 661100  โทรสาร 038-352828 ตอ 661101     เว็บไซต : www.ms.src.ku.ac.th  

ช่ือผูเขียน (ผูนําเสนอ)  

1. ดร.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต      ตําแหนง อาจารยประจํา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส  

โทรศัพท 038-352828 ตอ 661430   โทรสาร 038-352828 ตอ 661101   

มือถือ 084-6389980     อีเมล : siriwan.chai@ku.th  

2. นางสาวนิชานันท ลิ่มสุวรรณ    ตําแหนง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 

3. นางสาวบุญนภา กาบกลอน     ตําแหนง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 

4. นางสาวรชนีกร เทียนดํา      ตําแหนง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 

5. นางสาวรัตนพร แนนนันท    ตําแหนง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส  

6. นางสาวรินทรรฐา สุวรรณเตชสิทธิ์   ตําแหนง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 

สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียม” (อยางนอย 1 ขอ)  

1) ใชวิธีการและเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน (Standard Methodology) ในการระบุปญหา วิเคราะหและหาวิธีการ

แกไขปญหา  

http://www.ms.src.ku.ac.th/
mailto:siriwan.chai@ku.th
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2) ปรับปรุงผังการทํางานใหมีความเหมาะสม โดยอาศัยแนวคิดการวางผังอยางมีระบบ (Systematic Layout 

Planning: SLP) และหลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange และ Simplify) เขามาชวยลดความ

สูญเปลาในดานตางๆ รวมถึงชวยใหการไหลในกระบวนการการทํางานมีความราบรื่นยิ่งข้ึน 

ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  

1) ลดความสูญเปลาในกระบวนชิ้นสวนอะไหลปมท่ีเกิดการเปอนไดถึง 100%    

2) ลดความผิดพลาดในกระบวนการประกอบชิ้นสวนอะไหลปมไมครบ โดยคณะวิจัยไดสรางรายการตรวจสอบ

ชิ้นสวนอะไหล (checklist) เพ่ือใหไมเกิดการหลงลืมและไมใสใจ ซ่ึงสามารถลดความผิดพลาดนี้ลงไดถึง 100%   

3) ชิ้นสวนอะไหลและวัสดุชนิดตางๆ มีความพรอมในการใชงาน หยิบใชงานไดสะดวก โดยคณะวิจัยไดนําเอาทฤษฎี

การควบคุมดูแลดวยการมองเห็น (Visual Control) เขามาใชในการแกไขปญหาการหยิบสินคาท่ีมีระยะเวลานาน 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    

  [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางท่ีนําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

             [] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 

 

 

บทคัดยอ 

 

ช่ือเรื่อง:  การปรับปรุงผังและกระบวนการการทํางานของธุรกิจ ABC เพ่ือลดความสูญเปลาในการดําเนินงาน: 

กรณีศึกษาในรายวิชาปญหาพิเศษ 

 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

 คณะวิทยาการจัดการเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงค

หลัก คือ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางดานการจัดการ เพ่ือรองรับกับการขยายตัวและตอบสนองตอความ

ตองการแรงงานของภูมิภาคบริเวณชายฝงทะเล โดยคณะวิทยาการจัดการไดเปดรับนิสิตรุนแรก ในปการศึกษา 2539 

จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ การตลาด และการโรงแรม ตอมาไดมีการพัฒนาหลักสูตรตางๆ จนใน

ปจจุบันมีหลักสูตรท่ีดําเนินการสอนท้ังสิ้น 7 หลักสูตร ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรูพ้ืนฐานดานการบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ีสามารถประยุกตใชองคความรูในดาน

บริหารจัดการในการคิดวิเคราะห และแกปญหาไดอยางเปนระบบ ผานรายวิชาตางๆ รวมถึงรายวิชาปญหาพิเศษ ซ่ึง

เปนรายวิชาท่ีนิสิตจะตองนําความรูตางๆ มาประยุกตใชกับกรณีศึกษาจริง เพ่ือใหธุรกิจท่ีเลือกมามีผลการดําเนินงาน

ท่ีดียิ่งข้ึน รวมถึงตองสามารถวัดวิเคราะหผลการปรับปรุงนี้ผานตัวเลขทางสถิติไดดวย 

 ในกระบวนการดําเนินงานของนิสิตสําหรับรายวิชาปญหาพิเศษนี้ สามารถแบงข้ันตอนการดําเนินงานไดดังนี้ 
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 สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ท่ีคณะผูวิจัยไดเลือกมาเปนกรณีศึกษาในการวิเคราะหและปรับปรุงผลการดําเนินงาน

ในรายวิชาปญหาพิเศษนั้น คณะผูวิจัยไดเลือกธุรกิจ ABC ท่ีตั้งอยูท่ี เลขท่ี 20/100-1 หมุ 1  ตําบลหวยกะป อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนศูนยใหบริการเก่ียวกับการทดสอบปม หัวฉีด เทอรโบชารทเจอร ระบบคอมมอนเรล 

เครื่องยนตดีเซลทุกชนิด โดยมีพนักงานซอม จํานวน 4 คน เม่ือคณะผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตน พบวา 

ปญหาหลักของธุรกิจแหงนี้ คือ การใชระยะเวลาซอม (หรือการใหบริการ) ท่ีนานกวาอูซอมรถยนตในบริเวณใกลเคียง 

โดยมีสาเหตุหลักคือ การมีความสูญเปลาข้ึนในกระบวนการดําเนินงาน  

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมท่ีสอดคลองกับคาประสิทธิผล : (1-2 หนา) 

 ธุรกิจ ABC นี้สามารถจําแนกกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ไดแก บริษัทใหญ ลูกคาประจํา และลูกคาท่ัวไป  

โดยการเขามาใชบริการของลูกคามี 2 ลักษณะ คือ ลูกคามาติดตอทางหนาราน และลูกคานํารถมาทางหลังราน 

ภายในบริษัทมีการแบงพ้ืนท่ีตามกระบวนการดําเนินงาน คือ หองรื้อลางประกอบ หองประกอบหัวฉีด หองทดสอบ

หัวฉีด หองทดสอบปม และหองเทอรโบ ซ่ึงเม่ือนําปญหาการมีความสูญเปลาข้ึนในกระบวนการดําเนินงาน มา

วิเคราะหผานทฤษฎี why-why analysis พบวา มีความสูญเปลา (Waste) ใน 5 ดาน คือ กระบวนการ การรอคอย 

การเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปน การผลิต และการขนสง โดยแยกตามกระบวนการดําเนินงาน (ดังแสดงในภาพดานลาง)  

 

นิสิตแตละกลุม
ทราบชื่ออาจารยที่
ปรึกษาประจํากลุม 

นําเสนอโครงรางงาน
และกรณีศึกษาที่จะ

ดําเนินงานตอ
อาจารยที่ปรึกษา 

เก็บขอมูลใน
เบื้องตน 
เพื่อจัดทํา

โครงรางงาน  

เก็บขอมูลเชิงลึก ทั้งใน
สวนของการสัมภาษณ
และการสังเกตการณ 

วิเคราะหและ
สรุปผลเบื้องตน 

นําเสนอผลวิจัย
ตอคณาจารยและ

ผูที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

นําสงเลมรายงานตอ
อาจารยที่ปรึกษา 

นําผลการวิเคราะหไป
ปรับใชจริงกับธุรกิจที่

เปนกรณีศึกษา 
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  ท้ังนี้จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการเกิดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน คณะผูวิจัยจึงไดสรุป

ประเภทความสญูเปลา สาเหตุ (สุดทาย) ของปญหา เครื่องมือทางคุณภาพท่ีใช รวมถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน ดัง

แสดงในตารางดานลาง เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นวา ในกระบวนการปรับปรุงนั้นๆ คณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือใดในการ

แกไขสาเหตุของปญหาท่ีแตกตางกัน 

ประเภทของความสูญเปลา (Waste) สาเหตุสุดทายของปญหา เครื่องมือทางคณุภาพท่ีใช ตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงาน 

ความสญูเปลาในกระบวนการ ไมมีการเช็คช้ินสวนในการประกอบ checklist ความผิดพลาดท่ีลดลง 

ไมมีการแบงแยกเครื่องรื้อและประกอบ Visual control ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานลดลง 

 

 

ความสญูเปลาจากการรอคอย กระบวนการดําเนินงานไมตดิกัน ECRS, SLP 

ความสญูเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ี

ไมจําเปน 

ไมมีการจัดผังการไหล ECRS, SLP 

ปายระบุช่ืออะไหลไมชัดเจน Visual control 

ไมมีการจัดผังการไหล ECRS, SLP 

ความสญูเปลาจากการผลติ อุปกรณตั้งอยูหางกัน ไมมีความตอเน่ือง

ของกระบวนการทํางาน 

ECRS, SLP 

ความสญูเปลาจากการขนสง การจัดผังท่ีไมสอดคลองกับกระบวนการ SLP 

 ในการปรับเปลี่ยนผังการดําเนินงาน (SLP) ประกอบกับการนาํหลักการ ECRS มาใช ทําใหผังการดําเนินงาน

ใหมนั้น ชวยลดระยะเวลาในการดําเนินงาน และชวยใหธุรกิจสามารถท่ีจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
   

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลังปรับปรุง เปอรเซ็นต 

ความผิดพลาดในกระบวนการประกอบช้ินสวนอะไหลปมไมครบ ลดลง 100% 

ระยะเวลาเฉลี่ยในแตละกระบวนกากรทํางานท่ีเปลี่ยนแปลง  

− หองทดสอบปม ลดลง 3% 

− หองทดสอบหัวฉีด ลดลง 15% 

− หองทดสอบเทอรโบ ลดลง 3% 

 


