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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานของแผนก
Warehouseของบริษทั แมค็คอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยจากการศึกษาการด าเนินงานในแผนกWarehouse พบปัญหาดา้นเวลาในการด าเนินงาน มีเวลาท่ีสูญเปล่าและ
เวลารอคอยท่ีมากเกินความจ าเป็น และปัญหาในดา้นกระบวนการท างานท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าและส่งผลใหเ้กิดความ
ผดิพลาดในกระบวนการท างาน ทางผูวิ้จยัถึงน าแนวคิดลีนมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นเวลาและดา้น
กระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในแผนกWarehouse โดยใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ใน
การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน และใชท้ฤษฎีECRS ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีตอ้งการแกไ้ข ผลจากการน า
ทฤษฎีมาปรับใชโ้ดยการน ากระบวนการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ในส่วนของวตัถุดิบ (Raw material) สามารถลดเวลาในการด าเนินงานลงได ้ 24.4 นาที ในส่วนของสินคา้ส าเร็จรูป 
(Finished goods) สามารถลดเวลาในการด าเนินงานลงได ้53.6 นาที และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการด าเนินงานทั้ง 2 ส่วนงาน
จะใชท้ฤษฎีECRS เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
บทน า (INTRODUCTION) 
 กรณีศึกษาบริษทัแมค็คอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตเคร่ืองปรุงแต่ง
อาหารจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแผนกWarehouse มีกระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
กระบวนการด าเนินงานของวตัถุดิบ (Raw material) และกระบวนการด าเนินงานของสินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods) โดย
กระบวนการทั้ง 2 ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัในการจดัการคลงัสินคา้เป็นอยา่งมาก ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษากระบวนการขาเขา้ 
(Inbound) และขาออก (Outbound) ของทั้งวตัถุดิบ (Raw material) และสินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods) โดยท าการบนัทึกเวลา
การด าเนินการในแต่ละกระบวนการของแผนกWarehouse พบว่ามีบางกระบวนการเกิดปัญหาในดา้นระยะเวลาท่ีใชเ้วลาในการ
ด าเนินการท่ีมากเกินความจ าเป็น มีเวลารอคอยท่ีท าใหเ้กิดความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
กระบวนการด าเนินงานท่ีตอ้งท าการแกไ้ข เพ่ือใหก้ระบวนการท างานในแผนกWarehouseเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ทางผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดัการสินคา้คงคลงัและปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและหา
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการในแผนกWarehouseของบริษทัแมค็คอร์
มิค (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงการลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ลดขั้นตอนในการท างาน และลดเวลาในการด าเนินงาน โดยการ
น าแนวคิดลีนมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานของแผนกWarehouse เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
 
 



 
ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในแผนกWarehouseของบริษทั แมค็คอร์มิค 
(ประเทศไทย) จ ากดั ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ทฤษฎีECRS และ ทฤษฎี
กา้งปลา (Fishbone Diagram) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของแผนกWarehouse 

 
งานวจิจัยที่เกีย่วข้อง 
 นวพล บุญประเสริฐ (2554) จากผลการทดลองท่ีได ้สามารถสรุปผลไดว้า่ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
ในการผลิตเลนส์แวน่ตา ตามหลกัการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตหรือ wastes ตามแนวคิด ECRS ท่ี
ประกอบดว้ยการก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่และการท าให้ง่าย สามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในดา้นการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตไดซ่ึ้งผลิตภาพในการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 27 ก่อนการปรับปรุงและมากกวา่เป้าหมายไดถึ้งร้อยละ 4.9 อีกทั้ง
ปริมาณงานในการผลิตจ านวนสินคา้ท่ีถูกส่งมอบไม่ทนัลูกคา้และเวลาในการผลิตลดลง 
 ภทัรนิษฐ ์บุญวงั (2556) ศึกษาการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนและเพ่ิมผลผลิตในสายการผลิตโครงสร้างพ้ืนลิฟทโ์ดยใช้
แนวความคิดแบบลีนในการจดัการและลดงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมต่อตวัผลิตภณัฑ ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีประกอบดว้ย
หลกั ECRS ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการตดั สามารถลดพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ช้ินงานได3้0 ตารางเมตร ลดระยะทางการ
เคล่ือนยา้ยได ้13.3 เมตร หรือคิดเป็น 29.3 เปอร์เซ็นตแ์ละลดเวลาเคล่ือนยา้ยได ้23 วินาทีคิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต ์กระบวนการเจาะ
มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีวางช้ินงานก่อนเขา้กระบวนการถดัไป สามารถลดระยะทางขนยา้ยได ้ 16 เมตร คิดเป็น 72.7 เปอร์เซ็นต ์
กระบวนการพบัลดปริมาณงานท่ีคา้งในกระบวนการได ้1 วนั คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต ์กระบวนการเช่ือมลดระยะทางในการขนส่ง
ในกระบวนการได ้918 เมตรต่อวนั ลดระยะเวลาในการขนถ่ายทั้งกระบวนการได ้2.82 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็น 37.2 เปอร์เซ็นต ์เพ่ิม
ก าลงัการผลิตรวมเป็น 12,170 ตวัต่อปี จาก12,000 ตวัต่อปี ในการออกแบบผงัของกระบวนการเช่ือมประกอบใหม่พบว่าผงั
โรงงานแบบท่ี 2 เหมาะสมท่ีสุด 
 วรธิดา รัตนโคน้ (2559) ท าการศึกษาแนวคิดแบบลีนมาประยกุตใ์ชเ้พื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ท างานเพื่อศึกษาแนวทางในการน าความคิดแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างานและน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนแเป็นการวิจยัแบบการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์กระบวนการท างาน ซ่ึงเนน้การลดความสูญเปล่าจาก
กระบวนการท างาน โดยน ากิจกรรมของกระบวนการปฏิบติังานของแผนกบญัชีตน้ทุนรายวนัและรายเดือนมาวิเคราะห์และ
เสนอแนะใหป้รับขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสม นอกจากน้ียงัไดเ้สนอการปรับปรุงเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ในการ
ท างานซ ้าซอ้นของรายงานทางบญัชี ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของแผนกบญัชี ตน้ทุนสามารถลดเวลาในการปฏิบติังานโดยรวมของขั้นตอนทั้ง 8 กระบวนการลงจาก 475 นาที เหลือ365 
นาที ลดลงทั้งส้ิน 110 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.16 ส่งผลให้ภาพรวมของเวลาการท างานเพ่ิมข้ึนและน าไปปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการท างานอ่ืนใหเ้กิดประโยชน์ต่อแผนกบญัชีและองคก์รมากข้ึนเช่นกนั ส าหรับการปรับปรุงเพ่ือลดความซ ้าซอ้นของ
รายงานทางบญัชีโดยน าเอาหลกัการECRS มาใชใ้นการจดัการนั้น พบวา่ สามารถลดจ านวนรายงานของเอกสารจากทั้งหมด 39 
รายงานเหลือ 32 รายงาน ลดลงทั้งส้ิน 7 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 18 ซ่ึงรายงานท่ีลดลงสามารถใชข้อ้มูลท่ีเหมือนกนัในรูปแบบ
รายการอ่ืนทดแทน 



 ณัฐนนัท ์ อิสสระพงศ ์ (2561) ท าการศึกษากระบวนการในการผลิตพบว่า ขั้นตอนการตดัเส้นลวดฉาบยางเพ่ือเป็น
ช้ินส่วนประกอบชั้นรองหนา้ยางเป็นขั้นตอนท่ีมีตน้ทุนสูงท่ีสุด จึงน าแผนภูมิกา้งปลามาวิเคราะห์สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนการ
ผลิตสูง พบว่าเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กิดปัญหาการผลิตไม่ทนั เกิดตน้ทุนในการท างานล่วงเวลาของ
พนกังาน ดงันั้นจึงน าแนวคิดการผลิตแบบลีนเขา้มาปรับปรุงกระบวนการท างาน ดว้ยการใชก้ารวิเคราะห์ความสูญเปล่าดา้นการ
รอคอยเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหาและน าหลกัแนวคิดอีซีอาร์เอสมาปรับปรุงเวลาของขั้นตอนการผลิตใหส้ั้นลง โดยท าการลด
เวลาในการน าช้ินงานออกจากเคร่ืองตดัเพ่ือลดความสูญเปล่าจากการรอคอย ท าใหเ้วลาการผลิตลดลง 1.15 วินาทีต่อช้ิน ปรับปรุง
ความเร็วของสายพานล าเลียงช้ินงานเขา้สู่เคร่ืองเพ่ือลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนยา้ย ท าใหเ้วลาการผลิตลดลง 0.40 วินาทีต่อ
ช้ิน ท าการปรับปรุงต าแหน่งของเคร่ืองตดัเพ่ือลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ท าใหเ้วลาการผลิตลดลง 0.40 
วินาทีต่อช้ิน ซ่ึงก่อนการปรับปรุงมีเวลา การผลิต 9.37 วินาทีต่อช้ิน หลงัการปรับปรุงมีเวลาการผลิต 7.14 วินาทีต่อช้ิน สามารถ
ลดเวลาในการผลิตลง 2.23 วินาทีต่อช้ิน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.80 สามารถลดเวลาการตดัได ้8 ชัว่โมง 28 นาทีต่อวนัและตน้ทุน
ในขั้นตอนตดัลวดฉาบยางถึงร้อยละ 6.00 ของตน้ทุนกระบวนการผลิตทั้งหมด 

 
วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากระบวนการด าเนินงานของแผนกWarehouseโดยการสงัเกต สมัภาษณ์และจบัเวลาในแต่ละ
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นเขียนแผนผงัสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาดา้นเวลาในการด าเนินงานท่ีเกิดความสูญเปล่า และด าเนินการปรับปรุงโดยใชท้ฤษฎีECRS ในการปรับปรุงดา้น
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ในการจ าแนกปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละส่วนงาน 
เพ่ือช่วยในการจ าแนกปัญหา ตน้ตอของปัญหา ด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชท้ฤษฎีECRS โดยมีล าดบัขั้นตอนการน า
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในแต่ละส่วน ดงัน้ี 
1. ศึกษากระบวนการท างานในแต่ละกระบวนการ โดยการสงัเกตุจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกระบวนการ เช่น ผูต้รวจนบั 
(Tally) , ผูด้  าเนินการในระบบ (admin) ,และผูข้บัรถโฟลค์ลิฟท ์(Forklift driver)  
2. บนัทึกเวลาด าเนินการในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
3. เขียนแผนผงัสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์หาปัญหาและเวลาท่ีสูญเปล่าของการ
ท างานในแต่ละส่วน 
4. หาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดลีน ท่ีประกอบดว้ยทฤษฎีECRS  เพ่ือน ามาใชใ้นการลดกระบวนการท่ีไม่จ าเป็นและ
สามารถลดเวลาลงได ้
5. ใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ เพ่ือลดความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
6. ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละส่วนงาน ทั้งก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 

 
ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษากระบวนการด าเนินงานของแผนกWarehouse ทั้งเวลาในการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนโดยการใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)ในการจ าแนกและด าเนินงานปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชท้ฤษฎีECRS 



การปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงานในส่วนของวตัถุดิบ (Raw material) 
 

 
ตารางการแกไ้ขปัญหาดา้นระยะเวลาและเวลาท่ีลดไดใ้นส่วนของวตัถุดิบ (Raw material) 

 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ในการด าเนินงานในส่วนของวัตถุดิบ (Raw material) 

 

No. ปัญหา 8 Wastes แนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัการ
ECRS 

ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 

1. เกิดMovementในการ
เคล่ือนยา้ยงานนอ้ย 

Transportation Rearrange ท าการRearrangeใหม่
ทั้งแผนกWarehouse, Pre weight
และProduction 

เกิดMovementในการ
ท างานมากข้ึน 

2. รถForkliftไม่เหมาะสมกบั
การใชง้าน 

Non-utilized talent Simplify เปล่ียนรถForkliftให้
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

มีรถForkliftท่ีเหมาะสม
กบัการใชง้าน 

3. เวลาในการท างานของ
WarehouseและPre weight
มีไม่เท่ากนั 

Non-utilized talent Combine แบ่งเวลาในการท างาน
ใหส้มดุลกนัทั้งwarehouseและPre 
weight 

เวลาในการท างานมี
ความสมดุลกนัทั้ง
WarehouseและPre 
weight 

 
ตารางการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของวตัถุดิบ (Raw material) 

 

No. Raw material process แนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัการECRS เวลาที่ลดลงได้/นาที 
1. น าRaw materialออกจากตูC้ontainerลง

ไวท่ี้Warehouse 
Simplify Process 2 ท า Visual check 5.4 

2. ตรวจขอ้มูลRaw materialและใบDelivery 
order 

Combine Process 2, 3และ4 รวม
กระบวนการเขา้ดว้ยกนั 

4 

3. เขียนใบIncoming Rearrange Process 4และ5 จดัเท่ียวรถใหม่ 
เพื่อลดเวลารอรถ 

15 

4. ติดStickerท่ีRaw material   
5. ตรวจสอบRaw material ตามใบMaterial 

request 
  

6. จดัหา Raw material ตามOrder   
  เวลารวมท่ีลดลงได ้ 24.4 



การปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงานในส่วนของสินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) 
 

 
ตารางการแกไ้ขปัญหาดา้นระยะเวลาและเวลาท่ีลดไดใ้นส่วนของสินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Raw material process แนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัการECRS เวลาที่ลดลงได้/นาที 
1. ตรวจเช็คงานFinished goodsเทียบกบัใบ

Finished goods receivedและใบSAP 
Simplify Process 1 ท า Visual check 11 

2. น าFinished goodsจากลานProductionมาไว้
ท่ีWarehouse 

Combine Process 1และ2 รวม
กระบวนการเขา้ดว้ยกนั 

2 

3. เตรียมใบรายการสินคา้ Rearrange Process 2 วางFinished goods
นระยะใกลข้ึ้น ใหร้ถForkliftอีกคนัโหลด
เขา้ตูC้ontainer 

11.6 

4. ตรวจสอบFinished goodsตามใบรายการ
สินคา้ 

Simplify Process 2และ3 ลดโดยการ
เปล่ียนจากการจดListเป็นเช็คจากใบ
Finished goods receivedแทน 

7 

5. เขียนใบLoading record Rearrange Process 4และ5 จดัเท่ียวรถ
ใหม่ เพ่ือลดเวลารอ 

20 

6. โหลดFinished goods เขา้ตูC้ontainer Combine Process 5และ6 รวม
กระบวนการเขา้ดว้ยกนั 

2 

  รวมเวลาท่ีลดลงได ้ 53.6 



การแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ในการด าเนินงานในส่วนของวัตถุดิบ (Raw material) 
 

No. ปัญหา 8 Wastes แนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัการ
ECRS 

ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 

1. ตรวจเช็คงานFinished goodsเทียบ
กบัใบFinished goods receivedและ
ใบSAP 

Non-utilized talent Rearrange จดัการประชุมผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าความเขา้ใจ
ร่วมกนั 
Rearrange สร้างมาตรฐาน
ในการท างาน 

ผูป้ฏิบติัความเขา้ใจและมี
มาตรฐานในการท างานท่ี
ตรงกนั 

2. น าFinished goodsจากลาน
Productionมาไวท่ี้Warehouse 

Defect Rearrange สร้างมาตรฐาน
ในการท างาน 

ผูป้ฏิบติัมีมาตรฐานในการ
ท างานท่ีตรงกนั 

3. เตรียมใบรายการสินคา้ Non-utilized talent Rearrange ท าการ Training 
ผูป้ฏิบติังาน 
Simplify จดัท าVisual check 
เพ่ือง่ายต่อการใชง้าน 

เกิดขอ้ผดิพลาดจากการ
ท างานนอ้ยลง 

4. ตรวจสอบFinished goodsตามใบ
รายการสินคา้ 

Non-utilized talent Simplify ท าการตรวจสอบ
จากใบFinished goods 
received แทนการเขียนList 

เกิดขอ้ผดิพลาดจากการ
ท างานนอ้ยลง 

5. เขียนใบLoading record Non-utilized talent Rearrange จดัการประชุม
ใหผู้ป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย
ส่ือสารกนัมากข้ึน 

ผูป้ฏิบติัมีความเขา้ใจ
ตรงกนัมากข้ึน 

 
ตารางการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของวตัถุดิบ (Raw material) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 งานวิจยัน้ีไดท้  าการศีกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นคลงัสินคา้ของบริษทั แมค็คอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการ
วางแผนแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงส าคญัในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานดา้นคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จากการศึกษากระบวนการด าเนินงานดา้นคลงัสินคา้ของบริษทั แมค็
คอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต และการบนัทึกเวลา พบปัญหาในดา้นของเวลาในการด าเนินงานและ
กระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ การด าเนินงานของสินคา้ส าเร็จรูป (Finished goods) และการด าเนินงานของวตัถุดิบ 
(Raw material) มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

1. ปัญหาที่พบในการด าเนินงานของสินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) 
- ขอ้มูลในเอกสารไม่ตรงกนั 
- ขาดมาตรฐานในการท างาน 
- การตรวจเช็คงานผดิพลาด 
- การจดัท าใบรายการสินคา้ผิด 
- ปัญหาดา้นการส่ือสาร 

2. ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานของวตัถุดิบ (Raw material) 
- เกิดmovementในการท างานนอ้ย 
- รถforkliftไม่เหมาะสมกบังานใชง้าน 
- ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผนกWarehouseและPre weightมีไม่เท่ากนั 

 รวมถึงปัญหาทางดา้นระยะเวลาของกระบวนการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานท่ีทางผูวิ้จยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ใหก้ระบวนการด าเนินงานมีเวลาท่ีลดลง มีขอ้ผดิพลาดท่ีลดลง และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแต่ละขั้นตอนการปรับปรุง มี
รายละเอียด ดงัน้ี ในส่วนของวตัถุดิบ (Raw material) ไดจ้ดัท าแผนผงักา้งปลาโดยใชท้ฤษฎีกา้งปลา (Fishbone Diagram) เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นน าปัญหาท่ีตอ้งการด าเนินการแกไ้ขมาจ าแนกโดยใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 
ประการ (8 wastes) และท าการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเวลาท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่าโดยใชท้ฤษฎีECRS ในส่วนของสินคา้
ส าเร็จรูป (Finished goods) ไดน้ าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการด าเนินงานมาจ าแนกโดยใชท้ฤษฎีความสูญเปล่า 8 ประการ (8 
wastes) และด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการด าเนินงานและเวลาท่ีสูญเปล่าโดยใชท้ฤษฎีECRS 

 
กติติกรรมประกาศ 
 การด าเนินงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็ตลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยพี์รพล สิทธิวิจารณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่ง
สูงท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการ ตลอดจน เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนั
เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิจยั และตรวจสอบงานวิจยัฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 ขอขอบพระคุณพนกังานแผนก Warehouse บริษทั แมค็คอร์มิค (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ใหก้ารช่วยเหลือและค าปรึกษาในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวิจยัฉบบัน้ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี  
 สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้ตอ้งการศึกษา ตลอดจนจะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างองคคว์ามรู้ต่อไป 
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