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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนับริษทัผูผ้ลิตส ำหรับงำนโลหะ กำรผลิต กำรซ่อมแซม และกำรหล่อแม่พิมพต์่ำง ๆ ซ่ึงเป็นบริษทั

กรณีศึกษำประสบปัญหำดำ้นกำรส่งมอบล่ำชำ้กวำ่ก ำหนดเวลำท่ีวำงแผนไว ้ ซ่ึงส่งผลเสียต่อประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน

ของบริษทั งำนวิจยัน้ีมีวตัุประสงค์เพ่ือศึกษำสำเหตุของกำรส่งมอบล่ำชำ้ และหำแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนของบริษทั โดยน ำเคร่ืองมือผงักำ้งปลำ มำวเิครำะห์หำสำเหตุกำรส่งมอบล่ำชำ้ เม่ือทรำบสำเหตุของปัญหำควำมล่ำชำ้

ในกำรส่งมอบงำน จึงน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA มำท ำกำรประเมินขอ้มูลโดยเนน้กำรวเิครำะห์ไป

ท่ีกระบวนกำรขั้นตอนท ำงำนและกำรส่ือสำร เน่ืองจำกเป็นปัญหำท่ีทำงบริษทัสำมำรถจดักำรกบัปัญหำไดท้นัที  

จำกกำรศึกษำขอ้มูล พบวำ่ บริษทัมีกำรผลิตแบบ Make to Order ซ่ึงกำรก ำหนดเวลำส่งมอบของงำนท่ีรับมำ

นั้นจะตอ้งทรำบควำมสำมำรถในกำรผลิตท่ีเหลืออยู่เพ่ือก ำหนดระยะเวลำส่งมอบท่ีเหมำะสมได ้ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ

สำเหตุหลกัเป็นผลมำจำกกระบวนกำรส่ือสำร พนกังำนมีกำรส่ือสำรท่ีไม่มีประสิทธิภำพ กำรส่ือสำรไม่ตรงกนั กำรขำดกำร

ประสำนงำนระหวำ่งแผนก แต่ละแผนกมีกำรท ำงำนเฉพำะในส่วนท่ีตวัเองรับผิดชอบเท่ำนั้น รวมถึงกำรส่ือสำรระหว่ำง

องคก์ร เช่น ลูกคำ้ ผูจ้ดัหำ บำงคร้ังอำจเกิดกำรส่ือสำรไม่ตรงกนั ไม่เขำ้ใจและไม่ท ำกำรแกไ้ขในขณะนั้น ท ำให้เกิดควำม

ผิดพลำดในขั้นตอนต่อไปโดยงำนวิจยัน้ีไดป้ระยกุตใ์ชค้วำมรู้ทฤษฎีและแนวคิดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเสนอแนะแนวทำงกำร

แกไ้ข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรด ำเนินงำน ไม่ให้เกิดกำรส่งมอบงำนท่ีล่ำชำ้ ลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน 

ดงันั้น ทำงบริษทัควรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยเร่ิมจำกภำยในองคก์ร กำรจดัประชุมอบรมพนกังำน เพ่ือพูดคุยท ำ

ควำมเขำ้ใจใหต้รงกนั กำรประสำนงำนในแต่ละแผนกใหท้ ำงำนร่วมกนั ป้องกนักำรเกิดควำมผิดพลำด ตลอดจนกำรท ำงำน

อยำ่งรอบคอบ เพื่อใหก้ำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

บทน า (INTRODUCTION) 
 บริษทั หย ูซิน โมลด ์ เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทัผูผ้ลิตส ำหรับงำนโลหะกรรม กำรผลิต กำรซ่อมแซม และกำรหล่อ

แม่พิมพต์่ำง ๆ ท่ีตอ้งผลิตตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ธุรกิจหลกัจะเป็นกำรผลิตแม่พิมพร์องเทำ้และแม่พิมพย์ำงทุกประเภท 

จำกกำรไดรั้บมอบหมำยปฏิบติังำนในแผนกจดัซ้ือ กำรท ำใบเสนอรำคำ (Quotation) กำรท ำใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ท ำให้

ทรำบถึงกระบวนกำรกำรสัง่ซ้ือของบริษทั และเห็นก ำหนดกำร (schedule) ของกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งชดัเจน 

จำกกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรจดักำรส่งมอบสินคำ้ของบริษทั หยู ซิน โมลด์  เทคโนโลยี จ ำกดั พบว่ำมีปัญหำท่ี

เกิดข้ึน คือ กำรส่งมอบสินคำ้ท่ีล่ำชำ้ไม่ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด ท ำให้กำรส่งมอบไม่เป็นไปตำมแผน เกิดกำรเล่ือนระยะเวลำ

ออกไป ท ำใหส่้งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต ซ่ึงเกิดจำกสำเหตุหลำยดำ้น เช่น มีกำรท ำงำนผิดพลำดบำงจุด กำรส่ือสำรท่ี

ไม่ชดัเจน หรือวสัดุต่ำง ๆ ท่ีท ำกำรสั่งซ้ือมีกำรส่งถึงล่ำชำ้ท ำใหส่้งผลต่อกำรผลิตของบริษทั และสำเหตุอ่ืน ๆ จำกปัญหำท่ี

กล่ำวมำข้ำงต้น งำนวิจัยน้ีจึงท ำกำรศึกษำถึงสำเหตุเบ้ืองต้นของปัญหำกำรส่งมอบล่ำช้ำ และหำแนวทำงปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรส่งมอบสินคำ้เป็นไปตำมก ำหนดท่ีไดว้ำงแผนไว ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรท่ีลูกคำ้

ก ำหนด หรือลดปัญหำลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 



ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
ทฤษฎแีผนผงัก้างปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ผงักำ้งปลำหรือผงัแสดงเหตุและผลประกอบดว้ยส่วนส ำคญั 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกท่ีเป็นตวัปลำซ่ึงได้

รวบรวมปัจจยัอนัเป็นสำเหตุของปัญหำและส่วนหวัปลำท่ีเป็นขอ้สรุปของสำเหตุท่ีกลำยเป็นตวัปัญหำโดยตำมควำมนิยมจะ

เขียนหวัปลำอยูท่ำงขวำมือและตวัปลำ (หำงปลำ) อยูท่ำงซำ้ยมือเสมอ (อภิชำติ ชยำนุภทัร์กลุ, 2551)   

ขั้นตอนกำรสร้ำงผงักำ้งปลำ 

1. ก ำหนดปัญหำหลกัท่ีหวัปลำ 

2. ก ำหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท ำใหเ้กิดปัญหำนั้น ๆ 

3. ระดมสมองเพ่ือหำสำเหตใุนแตล่ะปัจจยั 

4. หำสำเหตุหลกัของปัญหำปัจจยั 

5. จดัล ำดบัควำมส ำคญัของสำเหตุ 

6. ใชแ้นวทำงกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็น 

กำรก ำหนดปัจจยับนกำ้งปลำ 

เรำสำมำรถท่ีจะก ำหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งมัน่ใจวำ่กลุ่มท่ีเรำก ำหนดไวเ้ป็นปัจจยันั้น สำมำรถท่ีจะช่วยให้

เรำแยกแยะและก ำหนดสำเหตุต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมำกมกัจะใชห้ลกักำร 4M 1E เป็นกลุ่ม

ปัจจยั เพ่ือจะน ำไปสู่กำรแยกแยะสำเหตุต่ำง ๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมำจำก  M - Man คนงำน หรือพนักงำน หรือบุคลำกร  M - Machine 

เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก  M - Material วตัถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนกำร M - Method 

กระบวนกำรท ำงำน  E - Environment อำกำศ สถำนท่ี ควำมสวำ่ง และบรรยำกำศกำรท ำงำน 

ทฤษฎกีารบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

PDCA คือ วงจรท่ีพฒันำมำจำกวงจรท่ีคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮำร์ท (Walter Shewhart ) ผูบุ้กเบิกกำรใชส้ถิติ

ส ำหรับวงกำรอุตสำหกรรมและต่อมำวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมำกข้ึน เม่ือเอดวำร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมำจำรย์

ดำ้นกำรบริหำรคุณภำพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของพนกังำนภำยในโรงงำนใหดี้

ยิ่งข้ึน และช่วยคน้หำปัญหำอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนกำรผลิตโดยพนกังำนเอง จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวำ่ “วงจร

เด็มม่ิง” ต่อมำพบว่ำ แนวคิดในกำรใช้วงจร PDCA นั้นสำมำรถน ำมำใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงท ำให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่ำง

แพร่หลำยมำกข้ึนทัว่โลก PDCA เป็นอกัษรน ำของศพัทภ์ำษำองักฤษ 4 ค ำ คือ 

1. กำรวำงแผน (Plan) หมำยถึง ส่วนประกอบของวงจรท่ีมีควำมส ำคญั เน่ืองจำกกำรวำงแผนเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

งำน และเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำรท ำงำนในส่วนอ่ืนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล เป็นกำรหำองคป์ระกอบของปัญหำ โดย

วิธีกำรระดมควำมคิด กำรหำสำเหตุของปัญหำ กำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรจัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนด

วธีิด ำเนินกำร กำรก ำหนดวธีิกำรตรวจสอบ และประเมินผล 

2. กำรปฏิบติัตำมแผน (Do) หมำยถึง กำรลงมือปฏิบติัตำมแผนท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำง กำรปฏิบติังำน ทั้งน้ีสมำชิก

กลุ่มตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นในแผนนั้น ๆ ควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนมำปฏิบติัตอ้งอำศัยกำร

ท ำงำนดว้ยควำมร่วมมือจำกสมำชิก ตลอดจนกำรจดักำรทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรปฏิบติังำน ขณะท่ีลงมือปฏิบติัจะมี

กำรตรวจสอบไปดว้ย หำกไม่เป็นไปตำมแผนอำจจะตอ้งมีกำรปรับแผนใหม่ และเม่ือแผนนั้นใชง้ำนไดก็้น ำไปใชเ้ป็นแผน

และถือปฏิบติัต่อไป 



3. กำรตรวจสอบ (Check) หมำยถึง กำรตรวจสอบดูวำ่เม่ือปฏิบติังำนตำมแผนหรือกำรแกปั้ญหำงำนตำมแผนแลว้ 

ผลลพัธ์เป็นอยำ่งไร สภำพปัญหำไดรั้บกำรแกไ้ขตรงตำมเป้ำหมำยท่ีกลุ่มตั้งใจหรือไม่ กำรไม่ประสบผลส ำเร็จอำจจะเกิด

จำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ไม่ปฏิบติัตำมแผน ควำมไม่เหมำะสมของแผน กำรเลือกใชเ้ทคนิคท่ีไม่เหมำะสม เป็นตน้ 

4. กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Action) หมำยถึง กำรกระท ำภำยหลงัท่ีกระบวนกำร 3 ขั้นตอน ตำมวงจรได้

ด ำเนินกำรเสร็จแลว้ เป็นกำรน ำเอำผลจำกขั้นกำรตรวจสอบมำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมต่อไป (ธญัพร กอ้ยชูสกลุ, 2554) 

วธีิการวจัิย (RESEARCH METHODOLOGY) 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์พนกังำนท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีในส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ำยจดัซ้ือ ฝ่ำย

ผลิต พนกังำนขบัรถ เพ่ือทรำบถึงปัญหำและพฤติกรรมโดยรวมท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนั 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคน้ควำ้จำกขอ้มูลเอกสำรต่ำง ๆ ภำยในบริษทั นอกจำกน้ีแลว้ยงัมีกำร

รวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซตง์ำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎีต่ำง ๆ เอกสำรวทิยำนิพนธ์ เป็นตน้ 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 หำสำเหตุของปัญหำและวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึน โดยใชผ้งักำ้งปลำเป็นเคร่ืองมือหลกั กำรวิจยัเป็นกำรตีควำมท่ี

ได้จำกกำรสัมภำษณ์ และขอ้มูลจำกเอกสำรต่ำง ๆ จำกนั้นท ำกำรประเมินสำเหตุปัญหำ โดยใช้หลกักำรของวงจรกำร

บริหำรงำนคุณภำพ PDCA ท่ีสำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จดักลุ่มของปัญหำท่ีเกิดข้ึนโดยใชแ้ผนผงักำ้งปลำมำช่วย โดยแบ่งเป็นปัญหำหลกัและปัญหำรองในแต่ละกลุ่ม

ของปัญหำหลกัตำมท่ีแสดงรำยละเอียดดงัภำพ 

 

ทั้ง 4 ส่วน สำมำรถคดัแยกเป็น 2 ปัจจยั ปัจจยัแรก คือ ปัญหำท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยในท่ีสำมำรถควบคุมได ้และปัจจยั

ท่ีสอง คือ ปัญหำท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้ 

1) พนกังำนผูป้ฏิบติังำน เน่ืองจำกมีกำรท ำงำนท่ีผิดพลำด ไม่ตรงตำมแบบท่ีก ำหนดท ำใหต้อ้งมีกำรท ำช้ินงำนข้ึน

ใหม่ กำรท ำงำนเสร็จไม่ทนัตำมก ำหนดเน่ืองจำกวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตมีไม่เพียงพอ กำรติดต่อส่ือสำรท่ีไม่มีประสิทธิภำพ 



กำรส่ือสำรไม่ตรงกนั พนักงำนแต่ละฝ่ำยไม่ไดมี้กำรพูดคุยกนัอยำ่งเขำ้ใจ ท ำให้เกิดกำรส่ือสำรท่ีไม่ตรงกนั กำรขำดกำร

ประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำน กำรไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน หรือขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ำรท ำงำนเกิดควำมผิดพลำดได ้ 

2) กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน บำงคร้ังอำจมีขอ้จ ำกดัหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินท่ีท ำให้วำงแผนไม่รอบคอบ

เท่ำท่ีควร เช่น กำรสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือช้ินส่วนประกอบกำรผลิต หำกไม่มีกำรตรวจสอบล่วงหนำ้วำ่มีเพียงพอต่อกำรใชง้ำน 

อำจจะท ำให้เสียเวลำในส่วนน้ีไดห้ำกตอ้งมีกำรรอคอยวตัถุดิบในกำรประกอบงำน สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ กำรขำด

พนกังำนขบัรถกะทนัหนั รถเสีย  

3) ช้ินงำน หำกช้ินงำนเกิดควำมผิดพลำด ไม่ตรงกับท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ก็จะตอ้งเสียเวลำในส่วนของกำรแกไ้ข 

ซ่อมแซม ซ่ึงปัญหำเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น กำรส่ือสำรท่ีไม่ตรงกัน ส่ือสำรไม่ชัดเจน กำรประสำนงำนท่ีไม่มี

ประสิทธิภำพ หรือเกิดจำกควำมผิดพลำดในขั้นตอนกำรผลิต กำรส่งงำนมีจ ำนวนถูกตอ้ง ไม่ขำดไม่เกินจำกค ำสั่งซ้ือ 

คุณภำพถูกตอ้งตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น ประเภทวตัถุดิบในกำรผลิต ขนำดไซส์ 

4) อุปสรรคจำกปัจจยัภำยนอก สภำพแวดลอ้ม เช่น หมอก ลูกเห็บ ฝนตก ควนั ท ำให้ทศันวิสัยในกำรมองเห็น

นอ้ยลง ท ำให้ผูข้บัข่ีตอ้งชะลอควำมเร็วเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหตุ รวมไปถึงปริมำณรถบนทอ้งถนนท่ีเพ่ิมมำกข้ึนท ำใหจ้รำจร

เกิดกำรติดขดั กำรเกิดอุบติัเหตุของบุคคลอ่ืนจำกถนนล่ืน รถชน และจำกสำเหตุอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลท ำใหกี้ดขวำงกำรจรำจร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมอื PDCA 

Plan : การวางแผนงาน 

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน มีกำรอบรมพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เตรียมควำมพร้อมของพนกังำน จดักำรประชุมเพื่อให้

เกิดควำมเขำ้ใจกนัในทุก ๆ ฝ่ำย หำกไม่มีกำรส่ือสำรท่ีดีอำจท ำใหเ้กิดควำมผิดพลำดได ้เม่ือไดรั้บค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้แลว้ตอ้ง

มีกำรตรวจเช็คอีกคร้ังวำ่รูปแบบตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยแต่ละแผนกตอ้งตรวจสอบควำมถูกตอ้งของงำน ควำม

พร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนปฏิบติังำนจริงทุกคร้ัง 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีกำรท ำตำรำงวำงแผนกำรด ำเนินกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร เป็น

ตำรำงกำรแสดงระยะเวลำและสถำนะขั้นตอนของกำรท ำงำนจำกทุกค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้ ท ำให้รู้ถึงระยะเวลำกำรท ำงำนได้

อย่ำงเป็นระบบ กำรปฏิบติังำนตอ้งมีกำรตรวจเช็ควตัถุดิบท่ีเหลือของแต่ละแผนก เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน 

รวมถึงกำรส่งของผิด เน่ืองจำกพนกังำนหยิบช้ินงำนผิด ตอ้งมีกำรตรวจเช็คงำนก่อนน ำข้ึนรถทุกคร้ัง สถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ี

อำจเกิดข้ึน เช่น รถเสีย ควำมไม่พร้อมของพนกังำนขบัรถ กำรจรำจร เป็นตน้ 

ช้ินงาน เม่ือไดรั้บค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ ฝ่ำยกำรตลำดจะท ำกำรตกลงพดูคุยเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรช้ินงำนอยำ่งละเอียด

ครบถว้นก่อน เพ่ือให้มีควำมเขำ้ใจตรงกนั จำกนั้นจึงประสำนงำนกนัในแต่ละแผนก เม่ือมีกำรตกลงท่ีแน่นอนแลว้จึงส่ง

แบบใหฝ่้ำยผลิตในกระบวนกำรต่อไป 

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก อุปสรรคจำกปัจจยัภำยนอกเป็นส่ิงท่ีเรำไม่สำมำรถควบคุมได ้แต่สำมำรถหำวิธีท่ีจะ

ป้องกนัได ้ยกตวัอยำ่งเช่น เม่ือทรำบวำ่ฝนตกหรือรถติดควรเร่ิมออกเดินทำงก่อนเวลำท่ีเคยออกเดินทำงตำมปกติ หรือมีกำร

หำเสน้ทำงอ่ืนท่ีสำมำรถหลีกเล่ียงเสน้ทำงจรำจรติดขดัได ้ 

Do : การปฏิบตัติามแผน 

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน มีกำรประชุมหัวหนำ้แต่ละแผนกในทุกสัปดำห์ เม่ือไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้แลว้ตอ้งมีกำร

ตรวจเช็คในทุกค ำสั่งซ้ืออีกคร้ังว่ำรูปแบบตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยแผนก CAD/CAM จะเป็นผูส่้งงำนให้กบั

ลูกคำ้ไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งเพื่อลดปัญหำกำรท ำงำนผิดรูปแบบ แผนก CNC จะตอ้งตรวจเช็ครำยละเอียดให้ครบถว้น



ก่อนท่ีจะท ำกำรข้ึนรูปช้ินงำน ในขั้นตอนส่งสินคำ้ ตอ้งเขียนใบส่งของ และท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของช้ินงำนก่อน

น ำข้ึนรถทุกคร้ัง 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน บริษทัมีตำรำงก ำหนดกำรท ำงำนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดขั้นตอนใหเ้ป็นระบบ และ

มีกำรนัดประชุมหัวหน้ำแผนก เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงขอ้มูลก ำหนดกำรให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ตรวจเช็คสต็อคอุปกรณ์ 

เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรท ำงำน สถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน เช่น รถเสีย ตอ้งมีกำรตรวจเช็คสภำพรถทุกคร้ังก่อนและ

หลงักำรใชง้ำน หรือบำงคร้ังเกิดจำกกำรจรำจรบนทอ้งถนน จึงตอ้งมีกำรตรวจสอบกำรจรำจรอยูเ่สมอ 

ช้ินงาน หลงัจำกท่ีแผนก CAD/CAM ไดต้รวจสอบงำนกบัลูกคำ้แลว้ จึงส่งมอบใหฝ่้ำยผลิตด ำเนินกำรต่อ ซ่ึงแผนก 

CNC จะท ำกำรข้ึนรูปช้ินงำน โดยตอ้งตรวจเช็ครำยละเอียดงำนกบัวตัถุดิบ และตรวจสอบเคร่ืองจกัรทุกคร้ังก่อนท ำกำร

ปฏิบติั และแผนก Fitting ท ำกำรประกอบช้ินส่วน เม่ือไดช้ิ้นงำนท่ีส ำเร็จแลว้ตอ้งมีกำรตรวจสอบซ ้ ำอีกคร้ัง เพ่ือลดควำม

ผิดพลำด และปฏิบติังำนดว้ยควำมระมดัระวงั 

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก เน่ืองจำกเป็นปัจจยัท่ีเรำไม่สำมำรถควบคุมได ้สภำพอำกำศท่ีส่งผลให้ควำมสำมำรถ

ในกำรขบัข่ียำนพำหนะลดลง เช่น ฝนตกหนกั ลูกเห็บ หมอกหนำ ซ่ึงอำจท ำให้เกิดกำรส่งสินคำ้ล่ำชำ้ได ้เพรำะตอ้งชะลอ

ควำมเร็วในกำรขบัข่ี จึงตอ้งมีกำรตรวจสอบเส้นทำงท่ีจะสำมำรถเดินทำงไดส้ะดวกอยูเ่สมอ กำรป้องกนักำรส่งสินคำ้ล่ำชำ้

จำกปัญหำน้ี จ ำเป็นตอ้งวำงแผนกำรเดินทำงล่วงหนำ้วำ่ไปท่ีใดบำ้ง เวลำใดบำ้ง เพ่ือท ำกำรก ำหนดเวลำออกเดินทำงท่ีชดัเจน 

Check : การตรวจสอบ 

 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน มีกำรประสำนงำนท่ีดี ลดควำมผิดพลำดและกำรส่ือสำรท่ีเขำ้ใจไม่ตรงกนั พิจำรณำตำรำง

ก ำหนดกำรท ำงำนและกำรส่งมอบสินคำ้ พบว่ำมีกำรท ำงำนส ำเร็จเป็นขั้นตอนตำมตำรำงท่ีก ำหนด กำรส่งมอบล่ำช้ำ

เน่ืองจำกช้ินงำนตอ้งแกไ้ขยงัคงมีเลก็นอ้ย 

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน วตัถุดิบและอุปกรณ์คงเหลือเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชใ้นแต่ละวนั ไม่มีกำร

เสียเวลำรอเน่ืองจำกอุปกรณ์ไม่พร้อม ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด สถำนกำรณ์ฉุกเฉินไม่เกิดข้ึน เน่ืองจำกมี

กำรตรวจสอบก่อนใชง้ำนทุกคร้ัง และมีกำรวำงแผนล่วงหนำ้ในกำรเดินทำง 

ช้ินงาน ช้ินงำนถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เกิดควำมเสียหำยหรือช ำรุด ช้ินงำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก กำรส่งสินคำ้และกำรเดินทำงตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด หำกมีงำนท่ีเร่งรีบหรือตอ้งไป

หลำยสถำนท่ีจะวำงแผนกำรเดินทำงก่อน เพ่ือใหไ้ม่เสียเวลำกำรเดินทำงออ้มหรือเสน้ทำงวกวน 

Act : การปรับปรุงการด าเนินการ 

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน เม่ือมีกำรประชุมพูดคุยกนัอยูเ่สมอเป็นระยะ รวมถึงมีกำรตรวจสอบท่ีครบถว้น หำกมีขอ้

สงสยัจะท ำกำรถำมและพดูคุยใหเ้ขำ้ใจกนัทนัที ไม่มีกำรปล่อยปะละเลยหรือประมำทเกิดข้ึนท ำใหล้ดควำมผิดพลำดในเร่ือง

กำรท ำงำนไดอ้ยำ่งดี  

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน กำรท ำงำนในทุกกระบวนกำรตรงตำมตำรำงก ำหนดกำรท ำงำน (Schedule) มี

กำรปรับปรุงใหต้ำรำงเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เม่ือไดรั้บค ำสัง่ซ้ือตอ้งใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกคร้ัง 

ช้ินงาน ตรวจสอบกระบวนกำรทุก ๆ ขั้นตอน ท ำให้กำรท ำงำนเกิดควำมผิดพลำดนอ้ยลงจนไม่มีควำมผิดพลำด 

เม่ือเกิดควำมผิดพลำด สำมำรถแกไ้ขไดท้นัก่อนส่งงำน ส่งช้ินงำนถูกตอ้งตำมค ำสัง่ซ้ือของลูกคำ้  



 อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก  กำรส่งสินคำ้และกำรเดินทำงตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด ในบำงคร้ังเกิดกำรจรำจรติดขดั 

ตอ้งตรวจสอบเสมอวำ่วนัและเวลำใด เสน้ทำงใดท่ีมีรถติด มีเสน้ทำงใดท่ีหลีกเล่ียงไดบ้ำ้ง 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลสำเหตุปัญหำกำรส่งสินคำ้ล่ำชำ้ทั้ง 4 ส่วน พบวำ่ทุกปัญหำเกิดจำกปัญหำยอ่ยท่ีคลำ้ยคลึง

กัน คือ ช้ินงำนไม่ตรงตำมแบบ ช้ินงำนผิดพลำด มีกำรส่ือสำรท่ีเขำ้ใจไม่ตรงกัน กำรส่ือสำรไม่ครบถว้น รวมถึงกำร

ประสำนงำนไม่มีประสิทธิภำพ แต่ละฝ่ำยไม่มีกำรพดูคุยกนั และกำรท ำงำนละเลยกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เป็นผลท ำให้

เกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน กำรส่งช้ินงำนผิด เกิดจำกพนกังำนไม่รอบคอบในกำรท ำงำน รวมถึงกำรส่ือสำรระหว่ำง

องคก์ร เช่น ลูกคำ้ ผูจ้ดัหำในบำงคร้ังอำจเกิดกำรส่ือสำรไม่ตรงกนั และไม่ท ำกำรแกไ้ขในขณะนั้น ท ำใหเ้กิดควำมผิดพลำด

ในขั้นตอนต่อไป จำกหลำยสำเหตุน้ีสำมำรถแก้ไขควบคุมได ้โดยเร่ิมจำกตวัผูป้ฏิบัติงำน ตอ้งมีกำรส่ือสำรกนัมำกข้ึน 

ประสำนงำนใหเ้ขำ้ใจตรงกนักบัทั้งบุคคลในองคก์รและนอกองคก์ร 

กติติกรรมประกาศ 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลำ 4 เดือน แผนกจดัซ้ือ ส่งผลให้ขำ้พเจำ้ไดรั้บ
ทกัษะควำมรู้ แนวคิดเก่ียวกบักำรท ำงำน และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถหำไดจ้ำกในห้องเรียน รวมถึงแนวทำงกำร
ปรับตวัและกำรใชชี้วิตในสังคมแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงมิตรภำพจำกกำรท ำงำน ซ่ึงลว้นมีควำมส ำคญัและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริงในอนำคตได ้ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำและเป็นกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ท่ีดีในดำ้นกำร
ท ำงำนใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ ส ำหรับกำรปฏิบติัสหกิจศึกษำคร้ังน้ีส ำเร็จลงไดด้ว้ยดีจำกควำมอนุเครำะห์จำกบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณพจนีย ์ ฐิติวร   แผนกบญัชี 
2. คุณนุชนำรถ  เทพสุทิน  แผนกจดัซ้ือ 

 ขอขอบคุณบริษทั หย ูซิน โมลด์ เทคโนโลยี จ ำกดั ท่ีไดใ้ห้โอกำสขำ้พเจำ้ไดม้ำปฏิบติัสหกิจศึกษำในคร้ังน้ี

โดยไดรั้บกำรดูแลใหค้  ำปรึกษำและกำรสนบัสนุนอยำ่งดีจำกพ่ี ๆ ในแผนกท ำใหร้ำยงำนฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 สุดทำ้ยขอขอบคุณ กปัตนั ภูเบศ อยูสุ่ข ผูค้วบคุมงำนวิจยัท่ีไดใ้ห้กำรช่วยเหลือและให้ค  ำแนะน ำท่ีดีในกำร

ท ำวจิยัน้ีอยำ่งละเอียดขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง 
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