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1. บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตพาเลทไม ้และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตพาเลทไม ้ในแผนกการผลิต ของบริษทั บูรณาพา กรุ๊ป จาํกดั เพ่ือนาํปัญหาท่ีพบระหว่างการดาํเนิน

ขั้นตอนในการผลิตมาปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักระบวนการผลิตพาเลทไมใ้ห้สามารถดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการทาํงานใหม้ากท่ีสุด  

จากการศึกษานั้นพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการดาํเนินงานท่ีซํ้ าซ้อนท่ีไม่สร้างมูลค่า จึงทาํให้การดาํเนินงานล่าชา้ โดย

ผูว้ิจยัไดน้าํระบบลีนมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงาน การระบุสาเหตุของปัญหา

ในกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่บริษทัและนาํมาวเิคราะห์ผลกระทบของปัญหาเพ่ือนาํไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการ 

ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซบัซอ้น และขั้นตอนท่ีก่อให้เกิดการเสียเวลาเปล่า พบวา่ขั้นตอนการปฏิบติังานมีเท่าเดิมเพราะเป็น

กิจกรรมสร้างมูลค่า ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยเท่าเดิม ขั้นตอนการเก็บรักษาเท่าเดิม มีระยะทางการเคล่ือนท่ี 26 กิโลเมตรเท่า

เดิม แต่มีขั้นตอนการตรวจสอบลดลง 1 ขั้นตอน จาก 4 ขั้นตอน  และขั้นตอนการรอเขา้กระบวนการถดัไปลดลง 3 ขั้นตอน

จาก 4 ขั้นตอน ทาํให้มีระยะเวลาในการผลิตลดลงจาก 15 ชัว่โมง เหลือ 13.4 ชัว่โมง ลดไป 1.6 ชัว่โมง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การ

นาํระบบลีนมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการผลิตพาเลทไมไ้ดจ้ริง 

 

2. บทนํา 

 บริษทับูรณาพา กรุ๊ป จาํกดั คือบริษทัท่ีออกแบบ ผลิต และใหบ้ริการบรรจุภณัฑส์าํหรับการขนยา้ยสินคา้ และการ

จดัเกบ็ทุกประเภทเช่น พาเลทไม ้(Wooden Pallet) ลงัไม ้วงลอ้ไม ้ผลิตภณัฑผ์ลิตตามมาตรฐาน ISO, FSCTM(License code 

FSCTMC123932), ISPM No.15 - IPPC นอกจากน้ียงัมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระดาษ และวสัดุอ่ืน ๆ ทางบริษัทพร้อม

นาํเสนอทางเลือกของบรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ คุม้ค่าต่อการใชง้าน และออกแบบดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยั โดยคาํนึงถึงการ

ใช้งานท่ีแท้จริงของลูกคา้แต่ละราย รับความความตอ้งการของลูกคา้ด้วยทีมงานท่ีมีทักษะ และประสบการณ์ในการ

ออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพ่ือให้ไดบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุดแก่ลูกคา้แต่ละราย ราคาเหมาะสม พร้อมทั้งมีบริการคลงัสินคา้ 

สามารถตอบความตอ้งการของลูกคา้ในรูปแบบ Milk Run หรือ Just in Time ซ่ึงสามารถให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ ทางบริษทัรับทาํสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายจะมีขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งเช่น 

ตอ้งการพาเลท (Pallet) ท่ีไม่มีตาไม ้ตวัพาเลท (Pallet) ตอ้งไม่มีเส้ียน ขอบหัวตะปูตอ้งไม่โผล่ออกมาจนสามารถทาํใหถุ้งท่ี

บรรจุผลิตภณัฑข์าดได ้เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะทาํทุกอยา่งตามขอ้จาํกดัเหล่านั้นจะตอ้งมีขั้นตอนในการผลิตพาเลท (Pallet) ท่ี

เยอะและตอ้งใชเ้วลานาน ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ถา้หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของกระบวนการผลิตใหสู้งข้ึนจะ

ทาํให้การผลิตเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีคุณภาพช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตไดต้รงตามกาํหนด ลด



เวลาลดความผิดพลาดท่ีอาจทาํให้เกิดตาํหนิหรือไม่ตรงกบัขอ้จาํกดัจนเกิดการตีกลบัมาแกใ้หม่ได ้การเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การเพ่ิมกาํลงัผลิต การวางแผนผงัและออกแบบสายการผลิต ลดเวลาหรือลด

ขั้นตอนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งทาํการศึกษากระบวนการผลิต และหาแนวทาง

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถนาํแนวทางน้ีไปวิเคราะห์และพฒันาแผนการ

ทาํงานสายการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1 การจดัการการผลิต (Production Management) 

 การจดัการการผลิต (Management of Product) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดระบบการผลิต

เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตตรงตามเป้าหมาย เช่น การจดัสรรงบประมาณในการผลิต การทาํงานล่วงเวลาของพนกังานเพ่ือผลิตสินคา้

ใหท้นัความตอ้งการ การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตตามกาํหนด เป็นตน้ (ปรียาภรณ์ คาํนวน, 2008) 

 2.2 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 

 การผลิตแบบลีนเป็นชุดเคร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีใช้กาํจัดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ การลดความสูญเสีย และเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการเพ่ือผลิตสินคา้ ใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประกนัคุณภาพสูง โดยใชต้น้ทุนการผลิตตํ่าและใชเ้วลาในการผลิตสั้ นท่ีสุด เพ่ือส่งมอบสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการอย่างมี

คุณภาพและทนัเวลา มีการนาํเคร่ืองมือการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใชก้บัอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยปรับปรุงแกไ้ขและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในองคก์ร (Procedia Economics and Finance, 2013)  

 ความสูญเปล่าทั้งเจ็ด (7 Wastes)  คือ เคร่ืองมือหลกัของการทาํ Lean Management ไดแ้ก่ ความสูญเสียเน่ืองจาก

การผลิตมากเกินไป (Overproduction) การเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory) การขนส่ง (Transportation) การเคล่ือนไหว (Motion) 

กระบวนการผลิต (Processing) การรอคอย (Delay) และ การผลิตของเสีย (Defect) การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในรูปแบบของ 

Lean ก็คือการลดความศูนยเ์ปล่า สูญเสีย ทั้งหลาย รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น กระบวนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น ซ่ึงส่ิงท่ีไม่

จาํเป็นทั้งหลายแหล่น้ีหากทบัถมรวมกนัเยอะๆกจ็ะทาํใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพท่ีคาดไม่ถึงได ้

 

4. วธีิการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูว้ิจัยได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้าง (Semi-

structured Interview) โดยสัมภาษณ์บุคลากรในแผนกท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์แบบน้ีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แต่จะมี

ลกัษณะผสมผสานระหวา่งโครงสร้างขอ้คาํถามและการกาํหนดประเดน็คาํถามไวล้่วงหนา้ 

 3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองการผลิตพาเลทไม ้และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และได้

ศึกษาใบตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตพาเลทไมใ้หก้บับริษทั ไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั (TPE) ท่ีไดจ้ากบุคลากรใน

แผนกท่ีเก่ียงขอ้งของบริษทักรณีศึกษา 



 ศึกษากระบวนการผลิตพาเลทไม ้ 

 ในการศึกษากระบวนการผลิตพาเลทไมข้องบริษทั บูรณาพากรุ๊ป จาํกดั ผูว้ิจัยได้ทาํการสอบถามขอ้มูลจาก

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการจดัเก็บหลงัประกอบเสร็จ

ออกมาเป็นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไดมี้การนาํแผนภูมิกระบวนการผลิต (Production Process Chart) มาใชใ้นการบรรยายขั้นตอนการ

ผลิตพาเลทไม ้

 

 วเิคราะห์และหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกระบวนการผลิตพาเลทไมแ้ลว้ จึงไดท้าํการศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือคน้หาหลกัการหรือทฤษฎีท่ีสามารถนาํมาใชใ้น

งานวิจยัได ้ซ่ึงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีนาํมาใช ้คือ กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) และ ระบบการเพ่ิมมูลค่า 

(Value Added) โดยมีกระบวนการท่ีนาํมาใชด้งัน้ี 

  1. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตจาํนวนมากเพ่ือนาํมาสต๊อกไว ้ทาํให้

สูญเสียพ้ืนท่ีในโรงงานเพ่ือนาํมาจดัเกบ็มากยิง่ข้ึน และเกิดการสูญหายหรือการนาํไปใชผ้ดิขนาดอีกดว้ย 

  2. การเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory) วสัดุคงคลงั คือ ไมท่ี้รอการแปรรูป หรือไมท่ี้รอนาํไปประกอบ จาก

การศึกษาพบว่ามีวสัดุคงคลงัท่ีมากเกินความจาํเป็น โดยฝ่ายแปรรูปเม่ือทาํการแปรรูปไมเ้สร็จแลว้ตอ้งผา่นฝ่ายตรวจสอบ

คุณภาพก่อน จึงจะนาํไปประกอบในขั้นตอนต่อไป เน่ืองจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนทาํให้สูญเสียพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้

มากเกินความจาํเป็น 

  3. กระบวนการผลิต (Processing) การใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในการ

ทาํงานท่ีไม่เพียงพอ จากการศึกษา พบว่า มีวสัดุท่ีไม่เหมาะสมกบัประเภทของงาน เช่น การเลือกใชต้ะปูท่ีมีความยาว

มากกว่าความหนาของไมท่ี้นาํมาประกอบ ทาํให้มีส่วนของตะปูท่ียื่นออกมา ซ่ึงไม่ตรงตามมาตรฐาน ถา้ฝ่ายตรวจสอบ

คุณภาพเกิดความบกพร่องในการตรวจสินคา้ สินคา้ท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานอาจถูกส่งไปให้ลูกคา้ และเกิดการคืนสินคา้ ทาํ

ใหสู้ญเสียภาพลกัษณ์ของบริษทั ค่าแรงงาน และโอกาสในการผลิตอ่ืน ๆ เพราะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีตรงตามมาตรฐานคืนลูกคา้ 

  4. การรอคอย (Delay) การเกิดการรอคอยต่าง ๆ ในขณะทาํการผลิต เช่น การรอตั้งเคร่ืองจกัรการแปรรูป 

รอคอยวตัถุดิบ หรือรอคอยวตัถุดิบท่ีนําไปอบใหม่ เป็นตน้ จากการศึกษา พบว่า นอกจากจะเกิดการรอคอยงานจาก

กระบวนการก่อนหนา้แลว้  ยงัเกิดการอคอยจากการปรับตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เม่ือมีการเปล่ียนรุ่นสินคา้ท่ีผลิต อีกทั้งการรอ

คอยเม่ือเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง ทาํให้กระบวนการถดัไปเกิดการรอคอย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการใชเ้วลาอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตขาดความต่อเน่ือง เกิดความล่าชา้ในการผลิตและยงัส่งผลให้การส่งมอบสินคา้เกิดความล่าชา้อีกดว้ย 

นอกจากน้ียงัเกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการรอคอย เช่น ค่าแรงงาน และการสูญเสียโอกาสในการผลิต เป็นตน้ 

  5. การผลิตของเสีย (Defect) สินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้เกิดการซ่อม 

สูญเสียเวลา และแรงงานในการตรวจสอบแกไ้ข เกิดตน้ทุนสูญเปล่า เป็นส่ิงท่ีควรทาํใหล้ดลง 

 

 สรุปผล 

 หลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้งการศึกษาบทความ วิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์บุคลากรภายในบริษทั

กรณีศึกษา ทาํให้สามารถทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตพาเลทไม ้เม่ือทราบถึงสาเหตุผูว้ิจยั

ทาํการสรุปผลการดาํเนินงานและเสนอแนวทางแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักระบวนการผลิตเพ่ือเป็นแนวทาง

ใหก้บับริษทัไดน้าํไปใช ้



5. ผลการศึกษา 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากระบวนการผลิต และสัมภาษณ์บุคลากรในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนผลิตพา

เลทไมท้าํให้ทราบถึงขั้นตอนการทาํงาน ปัญหาและขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการผลิต ผูว้ิจยัจึงไดน้าํหลกัการ

กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ทั้ งหลกัความสูญเปล่าทั้ ง 7 ระบบการเพิ่มมูลค่า (Value Added) และ

หลกัการ 5 ประการของลีน มาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักระบวนการผลิตพาเลทไมเ้พ่ือลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

และผูว้จิยัไดใ้ช ้Flow Process Chart ในการแสดงผลก่อนและหลงัการเพ่ิมประสิทธิคร้ังน้ี 

ขั้นตอนท่ี รายการ เวลาการทาํงานก่อนการ

ปรับปรุง (นาที) 

เวลาการทาํงานหลงัการ

ปรับปรุง (นาที) 

1 ตรวจสอบคุณภาพท่อนไม ้ 30 30 

2 เกบ็ท่อนไมไ้วใ้นคลงั 60 60 

3 ตดัไม ้ 60 60 

4 วางไมไ้วร้อเขา้กระบวนการรีดไม ้ 18 - 

5 รีดไม ้ 108 108 

6 วางไมไ้วร้อเขา้กระบวนการแล่ไม ้ 18 - 

7 แล่ไม ้ 120 120 

8 วางไวร้อตรวจสอบคุณภาพหลงัแปรรูป 18 - 

9 ตรวจสอบคุณภาพไม ้ 42 42 

10 เกบ็ไมไ้วใ้นคลงั 60 60 

11 ตรวจสอบคุณภาพไมก่้อนนาํส่งประกอบ 42 - 

12 ส่งไมไ้ปยงัโรงงานประกอบ 36 36 

13 ประกอบพาเลท 198 198 

14 วางไวร้อตรวจสอบคุณภาพหลงัประกอบเสร็จ 18 18 

15 ตรวจสอบคุณภาพพาเลท 12 12 

16 เกบ็พาเลทไวใ้นคลงั 60 60 

 

 



 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 กระบวนการปรับปรุงแกไ้ขการผลิตพาเลทไมใ้หมี้ประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากหลกัการลีน  

1) หลกัการไหล (Flow) เป็นการสร้างการไหลของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าใหสิ้นคา้ ซ่ึงมีการดาํเนินการไปอยา่งรวดเร็ว

สมํ่าเสมอและต่อเน่ืองโดยปราศจากของเสียการหยดุพกั การหยดุชะงกั และการรอคอย  

2) หลกัการความสมบูรณ์แบบ (Perfection) คือ การเพ่ิมคุณค่าและการกาํจดัความสูญเปล่าออกไปอยา่งต่อเน่ืองจนเหลือ

เพียงกิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า กล่าวคือการลดกิจกรรมท่ีสูญเปล่าอยา่งกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า (Non Value Added) เพ่ือให้

กระบวนการผลิตพาเลทไมมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 1. ลดการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้จาก 4 คร้ัง เหลือเพียง 3 คร้ัง โดยเม่ือทาํการประกอบพาเลทไมเ้สร็จ ใหฝ่้าย

ผลิตทาํการทดลองพาเลทไมด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลองนาํผา้มาคลุมมาใชไ้มท้บัเพ่ือเป็นการสังเกตุว่ามีส่วนไหนมีส่วน

แหลมคมท่ีอาจเกิดอนัตราย ไม่ไดคุ้ณภาพ เป็นตน้ เป็นการลดเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ และลดโอกาสสินคา้ถูกส่งคืน 

 2. การตรวจสอบวตัถุดิบก่อนการประกอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตดว้ย 

เช่น ตะปู เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการประกอบ เพ่ือลดขั้นตอนในการตรวจสอบ และลดโอกาสสินคา้ถูกส่งคืน 

 3. การแปรรูปเผื่อการผลิตท่ีมากจนเกินไป นอกจากจะทาํให้สูญเสียพ้ืนท่ีในคลงัเก็บวตัถุดิบแลว้ การเก็บไมไ้ว้

เป็นเวลานานอาจส่งผลให้ไมมี้ความช้ืน เม่ือนาํไมไ้ปประกอบฝ่ายตรวจสอบจะทาํการสุ่มตรวจเพียง 10% ซ่ึงอาจเกิด

ขอ้ผดิพลาดจากการตรวจ ก่อใหเ้กิดการสูญเสียเวลาในการนาํไมไ้ปอบใหม่ ดงันั้นจะทาํการผลิตแบบ Make - to - Order 

 

6. อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษากระบวนการผลิตพาเลทไมท้าํใหท้ราบถึงจุดท่ีสามารถปรับปรุงแลว้ทาํใหดี้ข้ึนได ้โดยการใชร้ะบบ

ลีน เพ่ือสามารถปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ปัญหาท่ีพบในกระบวนการผลิตพา

เลทไม ้คือมีกระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน มีขั้นตอนท่ีไม่สร้างมูลค่าเกิดการเสียเวลาเปล่า จากการนาํหลกัการลีนมาใช้

สามารถหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคร้ังน้ีไดโ้ดยการลดขั้นตอนท่ีซํ้ าซ้อน และไม่เกิดมูลค่า อยา่งการลด

ขั้นตอนการตรวจสอบท่ีซํ้ ากนัหลายคร้ังโดยไม่เกิดประโยชน์ และขั้นตอนท่ีเกิดความสูญเปล่าจากการรอคอย ผลจากการ

ลดขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบติังานมีเท่าเดิมเพราะเป็นกิจกรรมสร้างมูลค่า ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยเท่าเดิม ขั้นตอนการ

เก็บรักษาเท่าเดิม มีระยะทางการเคล่ือนท่ี 26 กิโลเมตรเท่าเดิม แต่มีขั้นตอนการตรวจสอบลดลง 1 ขั้นตอน จาก 4 ขั้นตอน  

คิดเป็นร้อยละ 25 และขั้นตอนการรอเขา้กระบวนการถดัไปลดลง 3 ขั้นตอนจาก 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75 ทาํให้มี

ระยะเวลาในการผลิตลดลงทั้งหมดจาก 15 ชัว่โมง เหลือ 13.4 ชัว่โมง ลดไป 1.6 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10.66 สรุปผล

หลงัจากการทดลองใชร้ะบบลีน คือ ใชลี้นเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการผลิตพาเลทไมไ้ด ้

 

 



7. กติติกรรมประกาศ 

 การดาํเนินงานวิจยัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงและเป็นไปตามกาํหนดของแผนการดาํเนินงานวจิยั โดยไดรั้บความ

กรุณาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยช้ีแนะเก่ียวกบัเน้ือหา และปรับแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัอยา่งครบถว้น สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณพนกังานแผนกการผลิต บริษทั บูรณาพา กรุ๊ป จาํกดั ท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลจนงานวจิยัน้ี

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   

 ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ธญัภสั เมืองปัน และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซ่ึง

สนบัสนุนในดา้นการเงินและใหก้าํลงัใจในการดาํเนินงาน แก่ผูว้ิจยัเสมอมาจนสาํเร็จการศึกษา ตลอดจนขอบคุณหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนใหโ้ครงการวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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