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บทคัดย่อ 

  การด าเนินงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการท างานในแผนก Shipping 

วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการท างาน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัล าดบังาน

ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรในองคก์ร ส าหรับเป็นแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาความล่าชา้

ของการท างานและเอกสาร โดยเลือกใชก้ารศึกษาคู่มือระเบียบการปฏิบติังาน การสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง 

ร่วมกบัการออกแบบการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างาน ผลการศึกษาพบวา่สาเหตุของการเกิดความ

ล่าชา้ในการท างานและการจดัท าเอกสารท่ีควรแกไ้ขมากท่ีสุดมาจากสาเหตุหลกั 2 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน 

และดา้นกระบวนการ ซ่ึงเกิดจากพนกังานขาดความรอบคอบไม่ตรวจสอบงานและปัญหามาตรฐานใน

กระบวนการท างานเน่ืองจากการท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการท างานเพราะคู่มือการท างานไม่อปัเดต 

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบเวลาในการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุงตามล าดบัขั้นตอนการท าออเดอร์

พบวา่ เวลาในการจดัท าออเดอร์ก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างาน เท่ากบั 60.02 นาทีต่อออเดอร์ และ

เวลาการจดัท าออเดอร์หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 49.68 นาทีต่อออเดอร์ แสดงใหเ้ห็นวา่

วิธีแกไ้ขปัญหาท่ีไดอ้อกแบบไวส้ามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้วลาในท างานและการจดัท าออ

เดอร์ลดลงได ้10.34 นาที คิดเป็น 17.23% ของเวลาก่อนการปรับปรุงการท างาน ซ่ึงเวลาท่ีลดลงจะท าใหที้ม

ออเดอร์สามรถเพิ่มการท างานส าหรับการออกออเดอร์ได ้ร้อยละ 20.79 ของการออกออเดอร์ ส่งผลใหค้วาม

ล่าชา้ลดลงและท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพหลงัการปรับปรุงกระบวนการ 

บทน า 

 บริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเพือ่ผลิตเคร่ืองปรับอากาศในนาม ฟูจิตสึ 

เจเนอรัล ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มฟูจิตสึ ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ฟูจิตสึ เจเนอรัล 

เป็นองคก์รระดบัโลกในดา้นวิศวกรรมและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อนัเป็นท่ีรู้จกัของโลก มีโรงงานผลิต



เคร่ืองปรับอากาศระดบัสูงสุดในประเทศไทย พฒันา ผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศชั้นน าขายยงัต่างประเทศในกลุ่ม

ตลาดใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ เอเชีย ยโุรป และตะวนัออกกลาง บริษทัมีการส่งออกเคร่ืองปรับอากาศและส่งออก

ส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศ ไปยงัหลายประเทศทัว่โลก ท าใหต้อ้งจดัเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก การ

จดัการพิธีการส่งออก และการจดัส่งสินคา้จากบริษทัตน้ทางใหลู้กคา้ยงับริษทัปลายทาง งานวิจยัน้ีจึงจดัท า 

ข้ึนเพื่อศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการท างาน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการจดัล าดบังานโดยเลือกใชก้ารศึกษาคู่มือระเบียบการปฏิบติังาน การสมัภาษณ์เชิง

โครงสร้าง ร่วมกบัการออกแบบการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยการใชแ้ผนผงักางปลาในการ 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การแกไ้ขตามหลกัการ ECRS และวดัประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุง

การท างาน เพือ่น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในกระบวนการท างาน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 7 QC tools คือ เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ท่ีใชส้ าหรับการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน ดว้ยการ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในการด าเนินงาน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อน าไปสู่การหาทางแกไ้ข

ปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือ 7 QC Tools แต่ละเคร่ืองมือ

จะใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึงวิธีใช ้7 QC Tools คือ การเลือกเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิดของ

ทฤษฎี 7 QC Tools คือ ผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram), กราฟ (Graph), แผน่ตรวจสอบ 

(Check sheet), แผนผงักระจาย (Scatter Diagram), ฮีสโตแกรม (Histogram), แผนผงัพาเรโต (Pareto 

Diagram), และ แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ยการก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ 

(Rearrange) และการท าใหง่้าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่าย ๆ ท่ีสามารถใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญ

เปล่าหรือ MUDA ลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าใหโ้รงงานหรือสถานประกอบการ มีประสิทธิภาพการ

ผลิตท่ีดี ลดความยุง่ยาก และกระบวนการในการผลิตลง ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 

แผนภูมิกา้งปลาเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา เป็นกระบวนการท่ี

มีโครงสร้างช่วยในการช่วยระบุปัจจยัพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์การท าความเขา้ใจถึง

ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการท างาน ท่ีเป็นสาเหตุของความลม้เหลวของระบบสามารถช่วยพฒันาการด าเนินการ

ท่ีสนบัสนุนการแกไ้ขได ้ผงักา้งปลา เป็นแผนภาพท่ีเลียนแบบโครงกระดูกปลา ปัญหาพื้นฐานถูกวางไวใ้น

หวัของปลา (หนัหนา้ไปทางขวา) และสาเหตุจะขยายไปทางซา้ยเช่นเดียวกบัโครงกระดูก กา้งปลาแต่ละกา้ง



แสดงถึงสาเหตุส าคญั ในขณะท่ีกา้งยอ่ยแสดงถึงสาเหตุของแต่ละสาเหตุส าคญั โครงสร้างของผงักา้งปลา

สามารถแตกแขนงออกไปไดห้ลายระดบัตามความจ าเป็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิง

โครงสร้าง (Structured Interview) ทั้งจาก SEC.Manager และ Staff ท่ีจดัท าเอกสารดา้นการส่งออกของ

ประเทศและทวีปต่างๆ 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ บทความ เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลจากระเบียบปฎิบติัการท างานตาม ISO: 9001 : คู่มือการปฏิบติังาน การจดัการ 

Warehouse, คู่มือการปฏิบติังาน Shipping plan, คู่มือการปฏิบติังาน Invoice, Packing list, Booking 

Information และ คู่มือการปฏิบติังาน FGCS (การส่งออกส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ)   

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย  

 1. แผนผงักางปลา (Fish Bone Diagram) ใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการท างาน

และเอกสารท่ีล่าชา้ ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์สรุปสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผล ทั้ง 4 ประการ คือ สาเหตุท่ีเกิดจาก

พนกังาน (Man) สาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการ (Method) วิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดจากอุปกรณ์ (Material) และ

สาเหตุท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม (Environmental)   

 2. เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด 7 QC tools โดยการเลือกเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน คือ การเพิ่มแบบฟอร์มตรวจสอบการออกเดอร์ (Check sheet) เพื่อช่วยลดความผดิพลาดในการ

จดัท าเอกสารของพนกังาน รวมไปถึงยงัสามารถท าใหก้ระบวนการในทีมออเดอร์มีความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

 3. ECRS โดยน าหลกัการ ECRS มาท าการปรับปรุงคู่มือการท างาน ISO 9001 ของแผนก Shipping 

โดยการลดขั้นตอนในกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น (Eliminate) รวมขั้นการท างานเขา้ดว้ยกนั (Combine) 

การจดัล าดบังานใหเ้หมาะสม (Rearrange) และปรับปรุงวิธีการท างานใหง่้ายข้ึน (Simplify) ลดความยุง่ยาก

ในการท างานและเพื่อสร้างมาตรฐานการท างานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  

ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแผนภูมิกา้งปลาและจากการสมัภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ 

สาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการท างานและเอกสารท่ีล่าชา้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการท างานและตน้ทุนเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด เกิดจากสาเหตุหลกั 2 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน และดา้น

กระบวนการ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีควรแกไ้ขมากท่ีสุด โดยพบวา่ปัญหาท่ีท าใหเ้กิดการท างานและเอกสารท่ีล่าชา้ 

คือ เอกสารออเดอร์เกิดความผดิพลาดจากพนกังานท่ีขาดความรอบคอบไม่ตรวจสอบงานก่อนการออกออ

เดอร์ และปัญหามาตรฐานในกระบวนการท างานเน่ืองจากกระบวนการท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการ



ท างานเพราะคู่มือการท างานไม่อปัเดต ท าใหที้มออเดอร์ไม่มีแนวทางในการปฏิบติังาน เป็นประเดน็สาเหตุ

ท่ีท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและท าใหเ้อกสารออเดอร์ใชเ้วลานานกวา่ท่ีควรจะเป็น ความผดิพลาดและความล่าชา้

ท่ีเกิดจากสาเหตุดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นของแผนก และท าใหต้น้ทุนรวมของแผนก

เกินงบท่ีตั้งไวใ้นทุกเดือน 

1. วธีิการแก้ปัญหาจากสาเหตุด้านพนักงาน (MAN) 

สาเหตุท่ีเกิดจากพนกังาน เกิดข้ึนจากการไม่ตรวจสอบงาน เร่งรีบเกินไป และการส่ือสารท่ีไม่

ชดัเจน ท าใหเ้กิดความผดิพลาดและตอ้งน าเอกสารมาแกไ้ขใหม่ ซ่ึงท าใหต้อ้งเพิ่มเวลาในการท างานและเกิด

ปัญหาเอกสารล่าชา้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแกไ้ขโดย น าแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist) เขา้

มาใช ้เพื่อช่วยลดความผดิพลาดในการจดัท าเอกสารของพนกังาน รวมไปถึงยงัสามารถท าใหก้ระบวนการ

ในทีมออเดอร์มีความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างานลงจากเดิม 

2. วธีิการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุด้านกระบวนการ (METHOD) 

คู่มือและระเบียบการท างาน ISO 9001 บริษทัจดัท าข้ึนเพื่อใหพ้นกังานท างานอยา่งมีมาตรฐาน โดย

ท างานเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ คือ คู่มือและระเบียบการท างาน ISO 

9001 ฉบบัปัจจุบนั คือ ปี 2015 จากการศึกษาคู่มือและระเบียบการท างาน ผูว้ิจยัพบวา่เอกสารการท างาน

ดงักล่าวมีระเบียบแนวทางในการท างานไม่ครบถว้น โปรแกรมไดมี้การอปัเดตและเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ท าใหที้มออเดอร์ไม่สามารถท างานตามคู่มือและระเบียบการท างานได ้ผูว้ิจยัไดท้ าการแกไ้ขโดยน าหลกัการ 

ECRS มาท าการปรับปรุงคู่มือการท างาน ISO 9001 ของแผนก Shipping โดยการลดขั้นตอนในกระบวนการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น (Eliminate) รวมขั้นการท างานเขา้ดว้ยกนั (Combine) การจดัล าดบังานใหเ้หมาะสม 

(Rearrange) และปรับปรุงวิธีการท างานใหง่้ายข้ึน (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีสามารถลดความยุง่ยากใน

กระบวนการท างาน ท าใหที้มออดเดอร์ลดความยุง่ยากในการท างานและเพื่อสร้างมาตรฐานการท างานให้

เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ตน้ทุนการท างานท่ีลดลง ผูว้ิจยัไดน้ าคู่มือและระเบียบการท างานมา

เสนอขั้นตอนการท างานเป็นล าดบัพร้อมปรับปรุงแกไ้ขตามหลกัการ ECRS และสรุปเป็นแผนภาพกระบวน

ปฏิบติังาน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการท างานของทีมออเดอร์ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิการปฏิบัตงิานหลงัเสนอแนวทางการปรับปรุงการท างาน 

การรับ SHIPPING ORDER 

 

 



 

 

 

 



 

ผลสรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเกิดความล่าชา้ในการท างานและการจดัท า

เอกสารโดยใชแ้ผนผงักางปลา (Fish Bone Diagram) จากนั้นจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบเวลาในการด าเนินงาน

ก่อนและหลงัการปรับปรุงตามล าดบัขั้นตอนการท าออเดอร์ และไดอ้อกแบบแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการ

โดยการเพิ่มแบบฟอร์มการตรวจสอบการออกออเดอร์ (Check sheet) และการอปัเดตคู่มือและระเบียบการ

ท างาน ISO 9001 ตามหลกัการ ECRS โดยการลดขั้นตอนในกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น (Eliminate) 

รวมขั้นการท างานเขา้ดว้ยกนั (Combine) การจดัล าดบังานใหเ้หมาะสม (Rearrange) และปรับปรุงวิธีการ

ท างานใหง่้ายข้ึน (Simplify)  เพื่อแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในการท างานและการจดัท าเอกสารพบวา่ 

เวลาในการจดัท าออเดอร์ก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างาน เท่ากบั 60.02 นาทีต่อออเดอร์ และเวลาการ

จดัท าออเดอร์หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน 49.68 นาทีต่อออเดอร์ แสดงใหเ้ห็นวา่วิธีแกไ้ข

ปัญหาท่ีไดอ้อกแบบไวส้ามารถน ามาปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้วลาในท างานและการจดัท าออเดอร์

ลดลงได ้10.34 นาที คิดเป็น 17.23% ซ่ึงเวลาท่ีลดลงจะท าใหที้มออเดอร์สามรถเพิ่มการท างานส าหรับการ

ออกออเดอร์ได ้ร้อยละ 20.79 ของการออกออเดอร์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกระบวนการท างานขั้นตอนการจดัออเดอร์และเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเพิ่มวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ท างานการจดัท าออเดอร์เท่านั้น บริษทัและแผนกควรน าไปพฒันาและประยกุตใ์ชส้ าหรับแกไ้ขจุดบกพร่อง

ในการท างานของแผนกอยา่งต่อเน่ือง และควรประเมินผลงานและวดัผลหลงัจากท่ีปรับใชใ้นการท างาน

แลว้ เพื่อใหต้รงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้องบริษทั 

 2. ควรท าการศึกษากระบวนการท างานเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินงานส าหรับการเพิ่มวิธีการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการดา้นกระบวนการท างานและเอกสารต่างๆ เพื่อศึกษาและ

เพิ่มแนวทางในการจดัการตน้ทุนอยา่งเหมาะสมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมท่ีน าเขา้ไปปรับปรุงในแต่ละ

ขั้นตอน 

 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการท างานแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อพจิารณาวา่มี

กิจกรรมในส่วนใดท่ีไม่จ าเป็นหรือเป็นการท างานซ ้าซอ้นกนั เพื่อท่ีจะลดเวลาการท างานใหเ้หลือนอ้ยลง 

และเกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึน 
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