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  รายงานการปฎิบติัสหกิจเล่มน้ีน าเสนอเร่ืองการศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการจัดท าใบ Finish Goods Tag 

(งานซ่อม PQI) ในบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและ

ระยะทางในการปร้ินใบ Finish Goods Tag เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ pick งานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั (33ตู/้วนั) 

และเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (ลดเวลา ระยะทาง ค่าใชจ่้าย) จากศึกษาพบว่าขั้นตอนในการปร้ินใบ Finish Goods Tag ใชเ้วลานาน

และเกิดระยะทางที่สูญเปล่า ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการเสนอแนวทางแกไ้ขโดยน าทฤษฎีหลกัการ 5W1H มาช่วยเพื่อท าการศึกษาขั้นตอน

การท างานทั้งหมดของกลุ่มงาน Stock และเสนอหลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการหาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 

และท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อลดความผิดพลาดและป้องกนัความสูญเปล่าดงักล่าวจากการท างานของ

พนกังานในกลุ่มงาน Stock เพื่อไม่ใหก้ลบัมาเป็นปัญหาซ ้ าเดิม พบว่าสามารถลดระยะทางไดร้้อยละ 99.37 สามารถลดเวลาใน

การท างานไดร้้อยละ95.4 และลดค่าค่าใชจ่้ายได ้10,017 บาทต่อปี 

1. ที่มาและความส าคญั 

 บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดผ้ลิตสินคา้หลากหลายชนิด มีโรงงานอยู ่ 2 

แห่ง โดย Site 1 จะด าเนินการผลิตสินคา้และส่งสินคา้ไปขายภายในประเทศ จากนั้นจึงน าสินคา้ท่ีเหลือไปจดัเกบ็ท่ี Site 2 เพื่อรอ

ด าเนินการส่งออกไปยงัต่างประเทศ ผูจ้ัดท าไดป้ระจ าอยู่ Site 2 ในส านักงานควบคุมหน้างานทั้ง 3 ฝ่าย ซ่ึงมีการปฏิบติังาน

เกี่ยวขอ้งกนัโดยฝ่าย Receive จะตกัพาเลทสินคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร์ที่มาจาก Site 1 กบัจากลิฟท์ชั้น 2 ท่ีน าพาเลทมาจาก

ไลน์การผลิตของ Site 2 ท่ีอยูช่ั้น 1 แลว้น าพาเลทไปวางหนา้แร็ค (Rack) เพื่อใหฝ่้าย Stock น าลิฟทท์รัค (Lift Truck) มาหยบิพา

เลทไปใส่ในช่องแร็ค (Rack) จากนั้นเม่ีอตอ้งท าการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ฝ่าย Stock กจ็ะน าลิฟทท์รัค (Lift Truck) ไป

หยิบพาเลทสินคา้ในช่องแร็คมาวางหน้าแร็ค (Rack) ให้ฝ่าย Vanning น าโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ไปตกัพาเลทหน้าแร็ค (Rack) 

ขา้งตน้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ (Container) เพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 ในฐานะที่ผูว้ิจัยไดรั้บการฝึกสหกิจศึกษาไดพ้บเจอปัญหา คือ ในขั้นตอนการจดัท าใบ Finish Goods Tag มีระยะทาง

จาก Stock Office ไป PQI ใชเ้วลาในการเดินทางเยอะ เน่ืองจากมีระยะทางท่ีไกล และในการปร้ินใบ Finish Goods Tag ใช้

เวลานานมาก ส่งผลให้สินคา้ตอ้งรอการจัดเก็บ ท าให้เสียพื้นท่ีบริเวณซ่อมงาน จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจัยมีความ

สนใจท่ีจะหาวิธีการลดเวลาในการปร้ินใบ Finish Goods Tag ช่วยลดระยะทางในการเดินทาง และสามารถท างานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (33ตู/้วนั) 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ขนิษฐา กลิ่นพิพฒัน์ (2556) ท าการศึกษาความสูญเปล่า หรือกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าในกระบวนการด าเนินงานเอกสาร

ในส านักงาน โดยการน าเคร่ืองมือแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าและแนวคิดเพื่อผลิตภาพส านักงาน ผลจากการศึกษาพบว่า ช่วย



แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานดา้นเอกสารในส านักงาน ท าใหจ้  านวนกิจกรรมในกระบวนการด าเนินงานเอกสารในส านักงานลด

ได ้45 กิจกรรม จากจ านวนทั้งหมด 4,845 นาที 25 วินาที คิดเป็นร้อยละ 37.02 

 ภทัรวดี เอกอุ่น (2562) ไดศ้ึกษาขั้นตอนการท างานของแผนกเอกสารส่งออกน าเขา้ โดยน าทฤษฎีหลกัการ 5W1H มา

ช่วยเพื่อท าการศึกษาขั้นตอนการท างานทั้งหมดของแผนกเอกสารส่งออกน าเขา้และเสนอหลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการหา

แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน สามารถลดค่าใชจ่้ายจากเดิมลงได ้66,000 บาท 

 อุษาวดี อินทร์คลา้ย (2563) ไดใ้ชห้ลกัการศึกษาเวลา ในการหาเวลามาตรฐานการปฎิบติังาน  ไดใ้ชห้ลกัการ ECRS 

(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) ร่วมกบัหลกัการออกแบบ เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยในขั้นตอนการเตรียมแม่แรงเขา้

กบัเครน จากนั้นท าการทดลองอุปกรณ์ พบว่าก่อนการปรับปรุงใชเ้วลา 125 นาที หลงัปรับปรุงใชเ้วลา 73 นาท ี

3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ศึกษาขั้นตอนการท างานปัจจุบัน 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขั้นตอนการท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) ปัจจุบนัของกลุ่มงาน Stock ของบริษทั มิตซู

บิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อศึกษากระบวนการท างานและหาปัญหาในการท างานเพื่อน ามา

เป็นหวัขอ้การท าวิจยั  

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการจดัท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อมPQI) ในบริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูม

เมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการท างานและทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดในการจัดท าเอกสารขาออกและวิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขและ

ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการด าเนินงาน โดยท าการสังเกตการ์ณ สอบถาม จับเวลา และสอบถามพนกังานหนา้

งานกบัหวัหนา้งานกลุ่ม Stock เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการจดัท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) 

3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล และบ่งช้ีปัญหา 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการท างานของกลุ่มงาน Stock ท าให้ทราบขั้นตอนการท างาน และพบปัญหาการ

จดัท าใบ Finish Goods Tag ใชเ้วลาและระยะทางมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการวิเคราะห์ 5W1H มาท าการศึกษาขั้นตอนการ

ท างานทั้งหมดของกลุ่มงาน Stock เพื่อใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการท างานมากข้ึนว่าแต่ละขั้นตอนนั้นท าอะไร ท าเม่ือไหร่ เหตุใด

จึงตอ้งท า และตอ้งท าอย่างไรบา้ง เพื่อคน้หาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการท างานและจากนั้นน าสาเหตุท่ีไดใ้นแต่ละ

ขั้นตอนมาท าการศึกษาร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์และคน้หาปัญหาของงานในกลุ่มงาน Stock 

 3.4. วิธีการด าเนินการ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อคน้หาปัญหาจากการท างานแต่ละขั้นตอน ผูว้ิจยัจึงไดน้ าปัญหาเหล่าน้ีมาท าการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยใชห้ลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการหาแนวทางการปรับปรุง

การท างาน ท าให้ไดข้ั้นตอนการท างานใหม่หลังการปรับปรุงท่ีง่ายข้ึนและรวดเร็วกว่าเดิม สามารถน ามาเขียนเป็นแผนผัง

ขั้นตอนการจดัท าใบ Finish Goods Tag แบบใหม่หลงัการปรับปรุงของกลุ่มงาน Stock ดงัภาพที่ 1-1 ดงัน้ี 

 



ภาพที่ 1-1 แผนผงัขั้นตอนการจดัท าใบ Finish Goods Tag หลงัการปรับปรุงของกลุ่มงาน Stock 

 

3.5 สรุปผลด าเนินการศึกษา 

 จากที่ไดท้  าการวิเคราะห์พบว่า บริษทัฯ มีกระบวนการที่ท  าให้เกิดเวลาสูญเปล่าในการท าใบ Finish Goods Tag (งาน

ซ่อม PQI) ผูว้ิจัยจึงไดใ้ชแ้ผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการท างานได้ง่ายข้ึน ใช้

หลกัการ 5W1H และใชห้ลกัเทคนิค ECRS มาปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าหลกั Eliminate และ Simplify มาปรับปรุง

ขั้นตอนการท างาน ท าให้สามารถลดระยะทางในการเดินทางจาก Stock Office ไป PQI ลงได้ และสามารถลดเวลาในการ

เดินทางได ้โดยใชข้อ้มูลที่ผูว้ิจัยไดล้งไปเก็บขอ้มูลหน้างาน ท าให้กระบวนการจัดท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อมPQI) มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหพ้นกังานขบัรถโฟลค์ลิฟตส์ามารถจดัเกบ็งานไดท้นัที ไม่ตอ้งรอการจดัเกบ็สินคา้และไม่ตอ้งเสีย

พื้นท่ีบริเวณซ่อมงาน และพนกังานมีเวลาในการท างานมากข้ึน สามารถ pick งานไดต้ามเป้าหมาย ของบริษทั (33ตู/้วนั) 

4. ผลการด าเนินงาน 

 4.1. ขั้นตอนการทดสอบ 

ท าการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลลกัษณะการท างานของกลุ่มงาน Stock ในการจดัท าเอกสาร Finish Goods Tag โดย

น าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงและน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงภายหลงัการปรับปรุง อนัเป็นแนวทางในการลดความสูญเปล่าและคาดหวงัว่าการน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีจะ

สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการท างานและก าจดัความผิดพลาดไดม้ากข้ึนต่อไปในระยะยาว 

 

Transport Site 2 
PQI 

Staff Transport Control กลุ่มงาน Stock 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
น ำรถโฟลค์ลิฟทไ์ปตกัพำเลทสนิคำ้ตำม 

Location ท่ีระบุ 

น ำสนิค้ำมำวำงบรเิวณพืน้ท่ีซอ่มงำนหนำ้ PQI 
ท ำกำรซอ่มสนิค้ำ/แพค

งำนรีโมท 

ใช ้Handheld ยิงรบัสนิคำ้เขำ้ระบบ 

น ำใบ Finish Goods Tag มำติดสนิคำ้ 

น ำรถโฟลค์ลิฟทม์ำตกัพำเลทสินคำ้ไปเก็บ

ตำม Location 

สง่แผนงำนซอ่ม PQI 



4.2. ผลการทดสอบ 

จากตารางผลการศึกษาเพื่อคน้หาปัญหาจากแต่ละขั้นตอนการท างานดว้ยการระดมสมอง ผูจ้ัยไดท้  าการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลโดยการส ารวจ สอบถาม สัมภาษณ์พนกังาน รวมทั้งศึกษาจากขอ้มูลการท างานยอ้นหลงัท่ีบริษทัไดจ้ัดท าเก็บไวก้่อนการ

ปรับปรุง สามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ดงัน้ี 

 ขอ้ 1.เพื่อลดเวลาและระยะทางในการปร้ินใบ Finish Goods Tag และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ pick งานใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายของบริษทั (33ตู/้วนั) 

ตารางที่ 1-1 แสดงจ านวนใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI ) ในแต่ละเดือน 

จ านวนใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI ) 
รวม 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
32 39 34 105 

จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อหาจ านวนใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI ) โดยจากการ

ส ารวจโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน กลุ่มงาน Stock ไดมี้การจดัท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI ) ประมาณ 35 ใบต่อเดือน 

 จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีในคลงัสินคา้ท่ีแบ่งออกเป็นพื้นท่ีหลกัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดเก็บสินคา้ โดยในขั้นตอนการ

จดัท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) พนกังาน Stock จะเดินตามเส้นทางที่ก  าหนดไว ้หลงัจากยงิรับงานเสร็จพนกังานจะ

เดินกลบัมายงัเส้นทางเดิมเพื่อมาปร้ินใบ Finish Goods Tag และกลบัไปติดใบ Finish Goods Tag ที่ PQI ซ่ึงระยะทางระหว่าง 

Stock Office ถึง PQI ห่างกนั 630 เมตร (ระยะทางไป - กลบั) จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกั ECRS มาปรับปรุงขั้นตอนการจดัท าใบ 

Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) โดยน าหลกั Eliminate มาปรับปรุงขั้นตอนในการปร้ินใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) 

และ Simplify มาปรับปรุงขั้นตอนการเดินไปกลบัระหว่าง Stock Office กบั PQI ไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

ระยะทางท่ีใชใ้นการปร้ินใบ F/G  =     630 - 4 เมตร 

=     626 เมตร 

=     (626/630) x 100 

. ·. ระยะทางที่ใชใ้นการปร้ินใบ F/G ลดลง =     99.37 % 

และจากที่ตอ้งรอปร้ินใบ Finish Goods Tag ท าให้เสียเวลาและเสียพนักงานในขั้นตอนน้ีไป 1 คน ผูว้ิจัยไดน้ าหลกั 

Eliminate มาใชโ้ดยการน าเคร่ืองปร้ินไปลง Program Auto Print ท าใหพ้นกังานสามารถยงิรับงานและสั่งปร้ินผ่านทาง Handheld 

ไดเ้ลย ท าใหล้ดเวลาในการท างานได ้จากเดิม 30 นาที เหลือเพียง 1.38 นาที โดยน ามาค านวณได ้ดงัน้ี 

เวลาในการปร้ินใบ Finish Goods Tag  =     30 – 1.38 นาที 

=     28.62 นาที  

=     (28.62/30) x 100 

. ·. เวลาในการปร้ินใบ F/Gลดลง  =     95.4 % 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าสามารถลดเวลาในการปร้ินใบ Finish Goods Tag ลงไดจ้ากเดิมใชเ้วลา 30 นาที/1 ใบ 

Finish Goods Tag เหลือเพียง Finish Goods Tag 23 วินาที/ 1 ใบ Finish Goods Tag คิดเป็นร้อยละ 95.4% และสามารถลด



ระยะทางระหว่าง Stock Office กบั PQI จากเดิม 630 เมตร หลงัจากยา้ยเคร่ืองปร้ินแลว้ระยะทางเหลือเพียง 4 เมตร คิดเป็นร้อย

ละ 99.37% และเน่ืองจากสามารถลดเวลาและระยะทางลงได ้จึงท าให้พนักงานมีเวลาในการท างานมากข้ึน ส่งผลให้สามารถ 

pick งานไดต้ามเป้าหมายของบริษทั (33ตู/้วนั) 

 ขอ้ 2 .เปรียบเทียบเชิงปริมาณ (ลดเวลา ระยะทาง ค่าใชจ่้าย) 

 เม่ือน าผลการส ารวจจากการท างานตามขั้นตอนก่อนการปรับปรุงแหละหลงัการปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่มา

เปรียบเทียบกนัจะไดผ้ลลพัธ์ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1-2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาและระยะทางท่ีใชใ้นการปร้ินใบ Finish Goods Tag ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

รายการ ก่อนปรับปรุง 
(นาที) 

หลังปรับปรุง
(นาที) 

ร้อยละเฉล่ียที่ลดลงต่อ
การปร้ินใบ F/G 1 ใบ 

เวลาท่ีใชใ้นการปร้ินใบ Finish Goods Tag 30 1.38 95.4 

ระยะทางที่ใชใ้นการเดินทางจาก Stock Office ไป PQI 630 (เมตร) 4 (เมตร) 99.37  

จากตารางพบว่าสามารถลดเวลาและระยะทางในการท างานลงได้ 200.34 ชัว่โมง/ปี จึงน ามาค านวณเป็นค่าใชจ่้ายท่ี

สามารถลดลงได ้ซ่ึงค่าแรงงนอยูท่ี่ชัว่โมงล่ะ 50 บาท จึงสามารถลดค่าใชจ่้ายได ้200.34 x 50 = 10,017 บาทต่อปี 

4.3. สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบทั้งหมด พบว่าสามารถลดเวลาในการปร้ินใบ Finish Goods Tag ลงได ้28.62 นาที 

หรือคิดเป็น 95.4% ต่อการท าใบ Finish Goods Tag 1 ใบ ซ่ึงจ านวนใบ Finish Goods Tag เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากบั 35 ใบ จึงสามารถ

ลดเวลาลงได ้28.62 x 35 = 1,001.7 นาทีต่อเดือน หรือ 200.34 ชัว่โมงต่อปี และสามาถลดระยะทางท่ีใชใ้นการเดินทางจาก Stock 

Office ไป PQI ลงได ้624 เมตร หรือคิดเป็น 99.37% ต่อการท าใบ Finish Goods Tag 1 ใบ ซ่ึงค่าแรงงานอยูท่ี่ชัว่โมงละ 50 บาท 

จึงสามารถลดตน้ทุนลงได ้ 200.34 x 50 = 10,017 บาทต่อปี 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการจดัท าไป Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) กรณีศึกษาบริษทั มิตซู

บิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจัยไดน้ าเอาแนวคิดทฤษฎีไคเซ็น โดยเร่ิมจากการน าหลกัการ 

5W1H มาท าการศึกษาขั้นตอนการท างานทั้งหมดของกลุ่มงาน Stock เพื่อให้ไดเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการท างานมากข้ึน จากนั้นจึง

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และคน้หาปัญหาของงานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า (Waste) และที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กลุ่มงาน Stock 

และเม่ือเจอปัญหาที่ควรท าการปรับปรุง ไดน้ าทฤษฎีการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาเร่ิมตน้ในการลดความสูญเปล่า

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการด าเนินงาน โดยการก าจดัขั้นตอนงานท่ีไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนงานใหเ้หลือนอ้ยลง การจดัล  ากบังาน

ใหม่ และปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายข้ึนเพื่อให้ไดว้ิธีการท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ จากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ลกัษณะการท างานของกลุ่มงาน Stock ในขั้นตอนการจดัท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) ที่มีปัญหาก่อนการปรับปรุง

และหลงัการปรับปรุง เวลาและระยะทางท่ีใชใ้นการปร้ินใบ Finish Goods Tag ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง โดยท า

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตุ สอบถาม และสัมภาษณ์พนกังานท่ีเกี่ยวขอ้งในขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการจดัท าใบ 



Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแบ่งเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัของทางกลุ่มงาน Stock ก่อนการปรับปรุง

ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ.2564 และขอ้มูลหลงัการปรับปรุงในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขั้นตอนการจัดท าใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) ในปัจจุบนัของ

บริษทัมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใชร้ะยะทางในการจัดท าใบ Finish Goods Tag ทั้งหมด 

630 เมตรและใชเ้วลาในการท างานทั้งหมด 30 นาทีต่อ 1 ใบ Finish Goods Tag แต่หลงัจากที่ไดมี้การวิเคราะห์และปรับปรุง

ขั้นตอนการท างานจึงไดล้ดขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไป ท าใหส้ามารถลดระยะทางลงไดถ้ึงร้อยละ 99.37 จึงท าใหใ้ช้

เวลาลดลงร้อยละ 95.4 ต่อการท าใบ Finish Goods Tag 1 คร้ัง สามารถลดเวลาไดถ้ึง 1,001.7 นาทีต่อเดือนหรือประมาณ 200.34 

ชัว่โมงต่อปี ซ่ึงค่าแรงงานของบริษทัฯ อยูท่ี่ชัว่โมงละ 50 บาท จึงสามารถลดตน้ทุนลงได ้10,017 บาทต่อปี 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานปฏิบติัการสหกิจฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณายิง่จาก ดร.มานะ เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์

ปรึกษาที่ใหค้  าปรึกษา แนะน าแนวทางที่ถูกตอ้งแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถี่ถว้น และเอาใจใส่ตลอดระยะเวลา

การปฏิบติัสหกิจ ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่แก่ผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณ

พ่อ แม่ ครอบครัว และเพื่อน ๆ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และใหก้  าลงัใจเสมอมา จนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบพระคุณ บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่มอบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้

รับการฝึกงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการ์ณที่ไม่สามารถหา

ไดจ้ากห้องเรียน การเขา้ฝึกสหกิจในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดีนั้ นมาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากพี่ ๆ พนักงานแผนก 

Transportation ที่ใหค้วามช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลและการเขา้ไป ศึกษากระบวนการท างานที่แผนก ตลอดเวลาที่ปฏิบติังานสห

กิจศึกษา ขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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