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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นรวมถึง
ลดเวลาสูญเปล่าที่เกิดขี้นในกระบวนการทางาน โดยเลือกใช้ กระบวนการมาตรฐาน DMAIC ของ
Six Sigma เพื่อเป็ นระเบียบวิธกี ารในการวิจัย และเครื่องมือ A B C Analysis เพื่อเลือกวิเคราะห์
แก้ ไ ขปั ญ หาได้ ต รงจุ ด และเครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ 7 อย่ า ง (7 QC Tools) ร่ ว มกั บ แผนภาพ
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) และการวิ เ คราะห์ ค วามสูญ เปล่ า ทั้ง 7 ประการ (7
Wastes) เป็ นเครื่องมือช่ วยในการวิเคราะห์หาปั จจัยสาเหตุหลักที่เป็ นบ่ อเกิดของความสูญเปล่า
ดังกล่ าว หลังจากนั้นจึงทาการปรั บปรุงขั้นตอนที่เป็ นสาเหตุหลัก ตามกฎ 80/20 ด้ วยหลักการ
ECRS ได้ แก่ การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการ
ทาให้ ง่าย (Simplify) ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่ อนาไปสู่การปรั บปรุงและเวลาที่สูญเปล่ าใน
กระบวนการทางาน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ก่ อ นดาเนิ น การปรั บ ปรุ งใช้ เ วลาการทางาน โดยเฉลี่ ยที่ 120
ชั่วโมง หลังดาเนินการปรับปรุงกระบวนทั้งหมด พบว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในกระบวนการลดลงเหลือ
เพียง 67.53 ชั่วโมง ลดเวลาไปทั้งสิ้น 52.47 ชั่วโมงหรือคิดเป็ น 56.28% ของเวลาก่อนปรับปรุง
และพบว่ าความล่ าช้ าของการกระจายสินค้ าเข้ าสาขาก่อนการปรับปรุงอยู่ท่ี 26 เปอร์ เซ็นต์ หลัง
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดพบว่าความล่าช้ าที่เกิดขึ้นลดลงเหลือเพียง 9 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้ ความล่าช้ าลดลงและทาให้ เพิ่มประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงกระบวนการ
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ABSTRACT
The purpose of this study is to demote unnecessary processes including to shorten
time in the working process. The DMAIC standard process (Six Sigma’s method) is chosen
to be the study methodology. A B C Analysis tool is also used for analyzing and solving the
problem directly. Including 7QC Tools, Flow Process Chart and 7 Wastes are tools that are
used for helping to analyze the main point of those process problems. Afterwards, improving
the processes as 80/ 20 rule with ECRS methods which contain Eliminate, Combine,
Rearrange and Simplify to increase efficiency that brings about the demotion of unnecessary
processes and shorten time in working processes.
According to the study result it is found that before improving, the process took 120
hours on average and after improving, the process took 67.53 hours on average. It shortens
time by 52. 57 hours or 56. 28% . Moreover, it is found that there is a 26% delay before
improving in the product distribution process into branches and after improving, the delay is
demoted to be 9%.This causes a decrease in the delay and increases efficiency.

ทีม่ าของปั ญหา
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษามี วิ สั ย ทั ศ น์ ท่ี จ ะเป็ นผู้ น าในธุ ร กิ จ Home Solution and Living
Experience ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้ นการจาหน่ายสินค้ า และให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง
ต่ อ เติ ม ตกแต่ ง ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง อาคาร บ้ า น และที่อ ยู่ อ าศั ย แบบครบวงจร (One Stop
Shopping Home Center) บริ ษัทฯมีแผนที่จ ะขยายการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อรองรั บกับการ
เติ บ โตของสั ง คมเมื อ ง ครอบคลุ มจั ง หวั ด ที่เ ป็ นยุ ท ธศาสตร์ ของการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC : Asean Economic Community) และในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมี
เป้ าหมายที่จะขยายให้ ครบ 95 – 100 สาขา ภายในปี 2564 ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด รวมถึงพัฒนาการให้ บริการและคัดเลือกสินค้ าใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายในแต่ละ
กลุ่มสินค้ า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 93 สาขา กระจายทั่วประเทศและเพื่อก้ าวสู่ความ
เป็ นผู้นาทางธุรกิจ
ด้ วยรู ป แบบธุรกิจค้ า ปลี กทาให้ มีสิน ค้ ากลุ่ มสิน ค้ าเฟอร์ นิ เจอร์ นาเข้ า จากต่ า งประเทศ
ค่อนข้ างมาก โดยประเทศนาเข้ าหลักได้ แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย เป็ นต้ น โรงงานมีมากถึง 45
โรงงานและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้ านั้นมีหลายองค์ประกอบ เช่น ขั้นต่าในการสั่งซื้อสินค้ า ขั้นต่า
ในการปิ ดตู้สินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการนาเข้ าสินค้ า เป็ นต้ น และขั้นตอนกระบวนการจากต้ นนา้ ถึง
ปลายนา้ ค่อนข้ างยุ่งยากและหลายขั้นตอน ปั จจุ บันยอดขายสินค้ าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นาเข้ าจาก
ต่างประเทศค่อนข้ างเติบโตคิดเป็ น 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2559

ผู้ วิจัยได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในบริ ษัท ในเรื่ องการรั บสินค้ าและการกระจาย
สิน ค้ า ได้ ช้า เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพในการกระจายสิน ค้ า ออกจากคลั งให้ ได้ ตามเป้ าหมายของ
องค์ก ร และเพื่ อ ช่ วยลดเวลาในการทางานของพนั ก งานตั้ งแต่ กระบวนต้ น น้า จนถึ งปลายน้า
วิเคราะห์ความสูญ เปล่าของกระบวนการโดยใช้ ข้ันตอน DMAIC ประยุกต์ใช้ กับเครื่องมือ 7 QC
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และใช้ เครื่องมือ ECRS และแบ่งประเภทของสินค้ าโดยการวิเคราะห์
A B C Analysis เพื่อให้ ได้ ตามตามเป้ าหมายขององค์กรในเรื่องของการจัดส่งสินค้ าล่าช้ า โดย
ข้ อ ก าหนดตาม KPI ( Key Performance Indicator ) คื อ สามารถเกิด ความล่ า ช้ า ได้ เ พี ย ง 8
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในการปรับปรุงกระบวนการร่วมกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
สินค้ าและกระจายสินค้ าคงคลัง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงและลดขั้นตอนเวลาในกระบวนการทางานเพื่อให้ สินค้ า
ทันตามความต้ องการของลูกค้ า

ขอบเขตงานการศึกษา
1. ศึกษาเพื่อลดกระบวนการและลดเวลาในการทางานเพื่อให้ สนิ ค้ าทันต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า
2. พิ จารณาเฉพาะสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ ท่ีบริ ษัทกรณีศึกษา นาเข้ าจากต่างประเทศ (Import
Vendor) เท่านั้น
3. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนามาแก้ ไขให้ ตรงจุดได้
3. สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดในระบบงานได้
4. เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และควบคุมวางแผนงานในแต่ละส่วนได้
5. ขั้นตอนการทางานในกระบวนการต่างๆ มีความชัดเจนขึ้น ทาให้ หน่วยงานหรือทีมงานที่
เกี่ยวข้ องทางานได้ ง่ายขึ้น
6. สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่กาลังเติบโตในประเทศไทยได้ ในระยะยาว
7. เพื่อให้ สนิ ค้ ามีเพียงพอและทันต่อความต้ องการของลูกค้ า

ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ ามาใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่
1. หลักสาคัญของ Six Sigma คือ แผนการดาเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความบกพร่ อง
ส่งผลทาให้ มีต้นทุน ต่าลง ประหยัดเวลา และเพิ่มความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ซิกซ์ ซิกมา จึงเป็ น
ระบบโดยที่ประกอบด้ วย (1) กลยุทธ์ท่มี ุ่งเน้ นความพึ งพอใจของลูกค้ าโดยรวม (2) ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอนหลักที่เรี ยกว่ า DMAC ได้ แก่ 1.การกาหนดขอบเขตและหัวข้ อ
ของปั ญ หา (Define) 2.การวั ด สภาพปั ญ หาและเก็บ ข้ อมู ล (Measure) 3.การวิ เคราะห์ ข้อมูล
(Analyze) 4. การแก้ ไขปั ญหาหรื อปรับปรุงงาน (Improve) 5. การควบคุมรักษาคุณภาพหลั ง
การปรับปรุง (Control)
2. แผนภูมิจากเครื่องมือ 7 QC Tools เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์และแก้ ไขปรับปรุง
การทางาน ประกอบไปด้ วย 1.แผ่ น ตรวจสอบ (Check Sheet) 2.แผนภาพกระจาย (Scatter
diagrams) 3.แผนภาพแสดงเหตุ แ ละผล (Cause-and-effect diagrams) 4.แผนภูมิ พ าเรโต
(Pareto charts) 5.กราฟ (Graph) 6.ฮิ สโตแกรม (Histograms) 7.แผนภูมิควบคุ ม (Control
chart) เป็ นต้ น
3. การแบ่งประเภทสินค้ าคงคลังตามฐานกิจกรรม (ABC Analysis)เป็ นวิธีการแบ่งประเภท
ของสินค้ าคงคลังออกเป็ น 3 กลุ่มหลักโดยประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโตที่มุ่งเน้ นให้ ตวาม
สาคัญกับกลุ่มสินค้ าจานวนน้ อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ ากลุ่มสินค้ าจานวนมากโดยรวมที่มีมูลค่ า
น้ อย (Critical few and trivial many) แนวคิดนี้นาไปสู่การควบคุมสินค้ าคงคลังโดยใช้ มูลค่าต่อ
หน่วนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสินค้ า ขั้นตอนการแบ่งประเภทแบ่งออกเป็ นดังนี้ สินค้ า
คงคลังประเภท A จะมีสัดส่วนคิดเป็ น 15 เปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาณสินค้ าคงคลังทั้งหมด แต่มี
มูลค่าสูงคิดเป็ น 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินค้ าทั้งหมด สินค้ าคงคลังประเภท B จะมีสดั ส่วน
คิดเป็ น 30 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณสินค้ าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็ น 15-25 เปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าสินค้ าตงคลังทั้งหมดและสินค้ าคงคลังประเภท C จะมีสัดส่วนคิดเป็ น 55 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาณสินค้ าคงคลังทั้งหมด
4. กระบวนการ (Process) กระบวนการ คือ ขั้น ตอนและวิ ธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม
สาหรับการแปรเปลี่ยนและเพิ่มมูลค่าให้ กับปัจจัยนาเข้ า (Input : วัตถุดิบ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
พนักงาน ข้ อมูล) ให้ เป็ นผลลัพธ์ (Output : ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้ อมูล) อย่างเป็ นระบบ และได้ รับ
ผลลัพธ์ (Output : ยอดขาย ผลกาไร ส่วนแบ่ งการตลาด) ตามที่คาดหวั งเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการให้ กบั ลูกค้ า
5. เทคนิ คการระดมสมอง (Brainstorming Technique) คือ การระดมความคิดจากทุกๆ
มุมมอง โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ของสมาชิกในกลุ่ ม เพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิด
ใหม่ๆและใช้ ในการการวางแผน
6. การลดความสูญเสีย 7 ประการ (The 7 Wastes) คือ เครื่องมือที่ใช้ การลดกิจกรรมที่ไม่มี
คุณค่าในกระบวนการ ประกอบไปด้ วย 1.การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2.การเก็บวัสดุ

คงคลัง (Inventory) 3.การขนส่ง (Transportation) 4.การเคลื่อนไหว (Motion) 5.กระบวนการ
ผลิต (Processing) 6.การรอคอย (Delay) 7.การผลิตของเสีย (Defect)
7. การลดความสูญเปล่าด้ วยหลักการ ECRS การลดความสูญเปล่าในกระบวนการ หรือการ
ลดคามสูญเปล่า 7 ประการโดยการเพิ่มกิจกรรมที่มีคุณค่าและลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าในกระบวน
นั้ น ๆ หลั ก การ ECRS เป็ นหลั ก การที่ ป ระกอบด้ วย การก าจั ด (Eliminate) การรวมกั น
(Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทาให้ ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็ นหลักการที่สามารถ
ลดความสูญเปล่าได้ เป็ นอย่างดี

วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามขั้นตอนงานวิจัยต่อไปนี้
1. คัดเลือกกลุ่มสินค้ าและโรงงานงานที่ใช้ ในการวิจัยโดยใช้ เครื่องมือ A B C Analysis

ภาพที่ 1 แสดงข้ อ มู ล ยอดขายและสิ น ค้ า กระจายเข้ า สาขาล่ า ช้ า ในปี 2562 บริ ษั ท ค้ า ปลี ก
กรณีศึกษา

ภาพที่ 2 แสดงข้ อมูลกลุ่มสินค้ าหลักและโรงงานที่ใช้ ในการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
บริษัทค้ าปลีกกรณีศึกษา ปี 2562
2. กาหนดตัวชี้วัดสาหรับขั้นตอนที่ต้องการปรับปรุง
จากการศึกษากระบวนการทางานของบริษัทค้ าปลีกกรณีศึกษา โดยใช้ แผนภูมิพาเรโต
พบปัญหาในขั้นตอนการทางานที่ใช้ เวลาค่อนข้ างมาก กับภาระงานที่มากเกินไปอีกทั้งความยุ่งยาก
ซับซ้ อน ทาให้ เกิดความสูญเปล่ าของเวลาการทางานที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
เลือกใช้ เวลา (ชั่วโมง) มาใช้ เพื่อชี้วัดผลความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ และพิจารณา
เลื อกเฉพาะขั้นตอนที่เป็ นสาเหตุสาคัญของความสูญเปล่ าในกระบวนการทางานมาดาเนิ นงาน
ปรับปรุงเพื่อลดเวลาการทางานลง

ภาพที่ 3 แผนภูมิพาเรโตที่ใช้ เวลาในการทางานค่อนข้ างมากบริ ษัทกรณีศึกษา เดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคม ปี 2562

ภาพที่ 4 แผนภูมิพาเรโตแสดงความสาคัญของเวลาทั้งหมดที่ใช้ ในการทางานของแต่ละทีม

จากการประชุมร่ วมหารือกับทีมผู้บริหารตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีได้ สรุปความคิดเห็น
ในความต้ องการลดเวลาในการทางานของขั้นตอนที่ใช้ เวลามาก ได้ แก่ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ า
ขั้นตอนการเตรียมการขนส่ง และขั้นตอนการรับตู้สินค้ า โดยกาหนดเกณฑ์ในการชี้วัด คือ 10 ถึง
15 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดความสามารถในการปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
ตัวชี้ วัด
เวลาในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ า
เวลาในขั้นตอนการเตรียมการขนส่ง
เวลาในขั้นตอนการรับตู้สนิ ค้ า

ความสามารถ
90.7 ชั่วโมง
14.3 ชั่วโมง
4.35 ชั่วโมง

เกณฑ์ในการลดเวลา
)เปอร์เซ็ นต์(
20%
10%
10%

เป้าหมาย
72.6 ชั่วโมง
12.9 ชั่วโมง
3.9 ชั่วโมง

ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดความสามารถในการปรับปรุง ความล่าช้ าในการกระจายสินค้ าเข้ าสาขา
ตัวชี้ วัด
ความล่าช้ าในการกระจายเข้ าสาขา

ความสามารถ
26 %

เกณฑ์ในการลดเวลา
)เปอร์เซ็ นต์(
15 %

เป้าหมาย
11 %

3.การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ที าให้ เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ
จะใช้ แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) และ ความสูญเปล่า 7 ประการ
(7 wastes) ดังนี้

ภาพที่ 5 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ า

ภาพที่ 6 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าในการเตรียมการขนส่ง

ภาพที่ 7 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความสูญเปล่าในขั้นตอนการรับตู้สนิ ค้ า
ตารางที่ 3 แสดงความสูญเปล่าในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ตารางที่ 4 แสดงความสูญเปล่าในขั้นตอนเตรียมการขนส่ง

ตารางที่ 5 แสดงความสูญเปล่าในขั้นตอนการรับตู้สนิ ค้ า

4. ดาเนินการปรับปรุงด้ วยหลักการ ECRS (Improve)
จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนที่ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อ 4.5 ผู้วิจัยได้
นาหลักการ ECRS ที่ประกอบด้ วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และ การทาให้ ง่าย (Simplify) เข้ ามาใช้ ปรับปรุงกระบวนการเพื่อกาจัดความสูญ
เปล่า ช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน

ตารางที่ 6 การนาหลักการ ECRS ปรับปรุงขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ า

ตารางที่ 7 การนาหลักการ ECRS ปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมการขนส่ง

ตารางที่ 8 การนาหลักการ ECRS ปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมการรับตู้สนิ ค้ า

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้ วย Flow process chart
ตารางที่ 9 Flow process แสดงการไหลของขั้นตอนการทางานก่อนการปรับปรุง

ตารางที่ 10 Flow process แสดงการไหลของขั้นตอนการทางานก่อนหลังการปรับปรุง

สรุปผลการดาเนินการ
หลังจากทาการปรับปรุงแก้ ไข พบว่า ก่อนดาเนินปรับปรุงให้ บริษัทในเครือ มีความล่าช้ า
ในการกระจายสินค้ าเข้ าสาขาที่เกิดขึ้นถึง 26 % และหลังจากการปรับปรุงดาเนินการเรี ยบร้ อย
แล้ ว พบว่ า มีความล่ าช้ าในการกระจายสินค้ าเพี ยง 9 % ในเดือนมกราคม 2563 ถึง มีน าคม
2563

ภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบความล่าช้ าที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้ าเข้ าสาขา ก่อนปรับปรุง
และหลังการปรับปรุง
จากการทางานแต่ละขั้นตอนที่ผ้ ูวิจัยเลือกนามาปรับปรุง หลังการปรับปรุง พบว่า (1)
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ าเหลือเพียง 46 ชั่วโมง (2) ขั้นตอนการเตรียมการขนส่ง 8.30 ชั่วโมง และ
(3) ขั้ น ตอนการรั บ ตู้ สิน ค้ า ใช้ เ วลาเพี ย ง 3.38 ชั่ ว โมง สามารถแสดงเปรี ย บเทีย บเวลาก่อน
ปรับปรุงและหลังดาเนินการปรับปรุง

ภาพที่ 9 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบเวลาแต่ละขั้นตอนก่อนและหลังปรับปรุง

ภาพที่ 10 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบเวลาทั้งกระบวนการก่อนและหลังปรับปรุง
ผลจากการดาเนินการปรับปรุงในกระบวนทั้งหมด พบว่าเวลาที่ใช้ ในการทางาน ลดไป
ทั้งสิ้น 52.47 ชั่วโมง จากเวลาก่อนปรับปรุงใช้ เวลา 120 ชั่วโมงและหลังปรับปรุงใช้ เวลาเพี ยง
67.53 ชั่วโมงเท่านั้น
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