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บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ เป็ นการปรั บปรุงกระบวนการแจ้ งสั่งซื้ อและการบัน ทึกรั บ เพื่ อลดความ
สูญเสียในส่วนของงานอุปกรณ์น่ังร้ าน โดยได้ รวบรวมจากข้ อมูลโอนย้ ายวัสดุจากใบโอนย้ ายวัสดุ
พบว่า มีจานวนของสูญหายที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการรับสินค้ าไปใช้ งานและขาดการตรวจสอบ
วัสดุระหว่างการใช้ งาน ปัญหาของการสูญเสียวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ านข้ อต่อนั่งร้ านและข้ อจับมือเสือ
ในกระบวนการนั บ เป็ นผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น ของทางบริ ษั ท โดยตรง โดยท าให้ ต้ น ทุ น การ
ดาเนินงานสูงขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละขั้นตอนการทางานของแต่ละคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ Flowchart และเครื่องมือ 7QC Tools มาช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการทางานรวมถึงกาหนดมาตรการ การทางานให้ เป็ นแนวทาง
เดียวกัน
หลังจากการปรับปรุง เทียบกับเป้ าหมายตามที่ฝ่ายคณะทางานได้ กาหนดไว้ พิจารณา
จากข้ อ มู ลและก าหนดเป้ าหมายการลดของสูญ เสียเพื่ อน าร่ อ งการลดการสูญ เสีย จากข้ อ มู ล
ทั้งหมดตั้ง แต่ เ ดือ น มีน าคม ถึ งเดือน ธัน วาคม 2562 เมื่อน าข้ อมู ลก่อนปรั บ ปรุ ง และหลั ง
ปรับปรุงมาเทียบจะพบว่า การปรับปรุงกระบวนการส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดการสูญเสียได้
29.01% คิดเป็ นมูลค่ารวม 106,327.40 บาท แต่ท้งั นี้ยังพบปั ญหาในการลดการสูญเสียใน
อุปกรณ์ข้อจับมือเสือยังมีจุดที่อยู่เหนือการควบคุมอยู่ ถึงแม้ ว่าจะมีปริ มาณการสูญเสียที่ลดลงก็
ตาม
คาสาคัญ : การปรับปรุงกระบวนการ, เครื่องมือคุณภาพ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to improve the process of purchase requests and
receipt loose record to in the scaffold materials. By compiling from the material transfer data
from the material transfer slip, found that several losses are occurring after the product receipt
process and lack of material inspection during use. The problem of material loss of scaffolding
in the process is directly affecting the cost of the company. By causing higher operating costs
the study, therefore, analyses the problems in each process of each related operation manual
(WIP) by using flowchart and QC Tools. The problem analyzes to find ways to improve
work procedures, including determining measures working in the same direction. After in the
process improvement compared with the target set by the working group Considering data
and establishing waste reduction goals to pilot loss reduction From all the data from March
to December 2019, when comparing the data before improvement and after the update, it is
found that The improvement of the process has resulted in the loss-reducing efficiency of
29.01%, worth a total of 106,327.40 baht. However, there are still problems in reducing
the loss in the wrist grip equipment, there are still points beyond control.
Keywords : Process improvement, Quality tools

1. บทนา
ธุ ร กิจ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งนั้ น สามารถจั ด อยู่ ใ นธุ ร กิจ ประเภทบริ ก ารเป็ นการบริ ก าร
ความสามารถในการจัดการโครงการ ซึ่งมีสัญญาการส่งมอบตามที่กาหนดไว้ ในแบบก่อสร้ างและ
รายการประกอบแบบ ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อที่จะเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางานและความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยปั จจัยสาคัญต่อ
การเพิ่ มประสิทธิ ภาพงานก่ อ สร้ า งอย่า งหนึ่ งก็คือ ต้ นทุนการก่อสร้ า งซึ่ งผู้ประกอบการจะต้ อ ง
ควบคุมและหาแนวทางในการลดต้ นทุนเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในระยะยาวได้ อย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลการสั่งซื้ออุปกรณ์น่ังร้ าน และข้ อมูลจากใบโอนวัสดุ
(Material Transfer Form) ที่ผ้ ู วิจัยได้ รวบรวมจากข้ อมู ลโอนย้ ายวั สดุจากใบโอน เมื่อนาข้ อมู ล
ดังกล่ าวมาเทียบกับปริมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ าน พบว่ ามีความไม่สมดุลกันด้ านปริมาณ
รับเข้ า-ส่งกลับ ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีจานวนของสูญหายที่
เกิดขึ้น หลั งจากกระบวนการรั บสิน ค้ าไปใช้ งานและขาดการตรวจสอบวั สดุ ระหว่ างการใช้ งาน
ปั ญหาของการสูญ เสียวัสดุอุปกรณ์น่ั งร้ านในกระบวนการนับเป็ นผลกระทบต่ อต้ น ทุนของทาง
บริษัทโดยตรงทาให้ ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึ้น
ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หาและหาแนวทางการแก้ ไ ขให้ ถู ก วิ ธี จึ ง มี
ความสาคัญต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเป็ นอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ านที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างมากที่ควรจะทาการตรวจสอบหาสาเหตุและวิธกี ารทางาน เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการป้ องกันการเกิดซา้ และลดปริมาณวัสดุสูญเสีย เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของวัสดุ หากนา
มูลค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นหลายโครงการมารวมกันยอดสะสมอาจจะมีจานวนมาก จะส่งผลต่อต้ นทุน
รวมที่เพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
เพื่อลดความสูญเสียของกระบวนการแจ้ งสั่งซื้อและการบันทึกรับในส่วนงานวัสดุ
อุปกรณ์น่ังร้ าน

3. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาข้ อมูล บริษัทรับเหมาก่อสร้ าง โครงการ ABC เท่านั้น
3.2 ใช้ เครื่องมือคุณภาพในการลดการสูญเสีย ทาการศึกษาเฉพาะในส่วนอุปกรณ์น่ังร้ านของ
โครงการกรณีศึกษา
3.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ลดการสูญเสียเกิดจากกระบวนการแจ้ งสั่งซื้อและการบันทึกรับวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ านเพื่อ
ลดต้ นทุนเสียโอกาสที่เกิดขึ้น
4.2 สามารถนาแนวคิดงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ งาน ในส่วนงานหมวดงานส่วนอื่นได้ ต่อไป

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 ทฤษฎี
สมสกุล คูเจริญทรัพย์ (2551) เครื่องมือ 7 ประการทางคุณภาพ เป็ นเครื่องมือพื้นฐาน
สาคัญในการบริหารคุณภาพ ซึ่งจะช่วยอานวยประโยชน์เมื่อนาไปใช้ อย่างเหมาะสมเครื่องมือทาง
คุณภาพซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้จะหยิบยกมาเพียงเครื่องมือบางตัวตามการนามาประยุกต์ใช้ งานจริง
ประกอบด้ วย
5.1.1 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ตรวจสอบ คือ แผนผังหรือตารางที่นามาออกแบบ
ไว้ ล่วงหน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ คือสามารถเก็บข้ อมูลได้ ง่ายและถูกต้ อง สามารถดูและเข้ าใจได้ ง่าย
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ต่อได้ ง่าย
5.1.2 กราฟ (Graph) เครื่ องมือที่ใช้ ในการแสดงหรื อแปลงข้ อมูลให้ เป็ นภาพที่เ ห็นได้
อย่างชัดเจนและเข้ าใจง่ายอาจเป็ นกราฟเส้ น กราฟแท่ง หรือ กราฟวงกลม เป็ นต้ น เพื่อใช้ ในการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้ันสูงต่อไป

5.1.3 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เป็ นแผนผังแสดงว่ า มู ลเหตุ ใดเป็ นมู ล เหตุ
สาคัญที่สดุ วิธกี ารเขียนแผนผังพาเรโตเริ่มจากการใช้ ใบตรวจสอบเก็บข้ อมูลก่อนแล้ วจาแนกข้ อมูล
เป็ นหมวดหมู่ตามสาเหตุต่างๆหลังจากนั้นจะจัดอันดับโดยนาสาเหตุท่มี ีความถี่สูงสุดไปแสดงไว้
ซ้ ายมือสุดและสาเหตุรองลงมาจะแสดงชิดไว้ มาทางขวามือ
5.1.4 แผนภูมิ แ สดงเหตุ แ ละผล (Cause & Effect Diagram) เป็ นแผนผั ง ที่แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุท้งั หมดที่เป็ นไปได้ ท่อี าจก่อให้ เกิด ปัญหานั้น
(Possible Cause)
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่ อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก
โดยใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) ในการค้ นหาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้
ใช้ ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ทาการสารวจสภาพของเสีย และเก็บข้ อมูลจานวนของเสียจาก
กระบวนการผลิตจากแผนกตรวจสอบ จากนั้นแจกแจงปัญหาด้ วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart)
และแสดงความถี่ของปัญหา เพื่อแยกความสาคัญตามลาดับด้ วยกฎ 80:20 ในการเลือกแก้ ไขส่วน
ที่มีของเสียมากที่สดุ แล้ วจึงนาไปวิเคราะห์ปัญหานั้นด้ วยแผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram)
เพื่อวางมาตรการณ์แก้ ไขปั ญหาจากการระดมความคิด (Brainstorms) แล้ วนาข้ อมูลทั้งหมดมา
เปรียบเทียบก่อน และหลังจากการปรับปรุง ผลการดาเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหา
ของเสียจากเดิม1.53 % ลดลงเป็ น 0.53 % และคิดเป็ นมูลค่าสามารถลดได้ ถึง 74,862 บาทต่อ
ปี
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2556) ได้ ทาการทดลองเพื่อลดของเสียประเภทจุ ดดาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool)ในการค้ นหาสาเหตุและ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ ใช้ ใบตรวจสอบ(Check Sheet) ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ทาการ
ตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้ อมูลจานวนของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหา
ด้ วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) และแสดงความถี่ของปั ญ หา เพื่ อแยกความสาคัญ
ตามลาดับ ด้ วยกฎพาเรโต 80:20 ในการเลือกแก้ ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุด นามาวิเคราะห์
ด้ ว ยแผนภูมิ ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่ อ วางมาตรการณ์ แ ก้ ไ ข ผลการด าเนิ น การ
ปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดดาจากเดิม 0.23% ลดลงเป็ น 0.07% ลดลง
จากเดิม 69.56% และคิดเป็ นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี

6. วิธีดาเนินงานวิจยั
6.1. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ รวบรวมสาเหตุ ท่ีก่อ ให้ เ กิดการสูญเสียของวั สดุ อุป กรณ์น่ั งร้ าน
ทาการศึกษากระบวนการการสั่งซื้อและการบันทึกรับวัสดุอุปกรณ์จากคู่มือการปฏิบัติงานประกอบ
กับขั้นตอนการดาเนินการจริงของโครงการ
6.2. รวบรวมสาเหตุและผลที่มีต่อการเกิดวัสดุน่ังร้ านสูญเสีย
โดยการวิเคราะห์กระบวนการทางานจากขั้นตอนเพื่ อรวบรวมสาเหตุ การสูญเสียที่
เกิดขึ้น การหาสาเหตุท่มี ีผลกระทบต่อการกระบวนการ ซึ่งเกิดจาก 4 M ได้ แก่ คน เครื่องมือ/
เครื่องจักร วัตถุดิบและวิธีการ จากการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่ อระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
ปั ญหาโดยใช้ แผนภาพเหตุและผล หรือแผนภูมิก้างปลา ในการวิเคราะห์ความผันแปร เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล จาเป็ นต้ องมีการระดมสมองกับผู้ให้ ข้อมูลหลักลง
ในแผนภาพสาเหตุและผล
6.3. วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง
การนาข้ อมู ลวั สดุ สูญเสียที่เกิดขึ้น มาวิ เ คราะห์ ในเชิ งระบบ เพื่ ออธิบายสาเหตุ ของ
ปัญหาและนามาหาแนวทางการแก้ ไขปรับปรุง
6.4. ดาเนินการปรับปรุง
นาหลักการและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดวิธกี าร
แนวทาง การแก้ ไขปัญหาปรับปรุง เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาซา้ ในลักษณะเดิม คือการลดการ
สูญเสียของวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ าน
6.5. เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
เมื่อดาเนินการปรับปรุงตามแนวทางการแก้ ไข จะนาผลการดาเนินการมาเปรียบเทียบ
กับผลการดาเนินการก่อนปรับปรุงด้ วยวิธี ทดสอบทีเทส (T-Test) เทคนิควิธกี ารทางสถิติท่ใี ช้ ใน
การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
6.6. สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
การสรุปผลการดาเนินงานหลังปรับปรุง เสนอข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับงานวิจัยนี้

7. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลของปัจจัย พบว่า มีจานวนทั้งหมด 7
ปั จจัย ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาการสูญเสียวัสดุฯ ทั้งนี้คณะทางานได้ พิจารณาและเห็นความสาคัญกับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการลดการสูญเสียของวัสดุฯ จึงได้ กาหนดแนวทาง
มาตรการการจัดการดังตารางที่ 7.1 สรุปสาเหตุของปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขเพื่ อกาหนด
มาตรการจัดการ

ตารางที่ 7.1 สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ ไขเพื่อกาหนดมาตรการจัดการ
สาเหตุและปัญหา
7.1.ไม่มีการวางแผนการใช้
วัสดุฯที่สอดคล้ องกับ
ระยะเวลาการใช้ งานจริง

7.2.ขาดความรู้
ความสามารถในการวาง
แผนการใช้ วัสดุ / ไม่เห็น
ความสาคัญของการวางแผน
7.3.ไม่มีการประชุมทบทวน
หารือ เพื่อวางแผน ติดตาม
7.4.ขาดเครื่องมือช่วยใน
การวางแผน การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
7.5.ไม่มีการบันทึกการตรวจ
นับจานวนขาดการควบคุม
7.6.ปกปิ ดความผิดพลาดที่
เกิดจากทางาน ทาให้ ขาด
โอกาสในการวิเคราะห์ความ
ผิดพลาดที่แท้ จริง

แนวทางการแก้ไขเพือ่ กาหนดมาตรการจัดการ
เพิ่มข้ อที่ 5.10 เรื่องการประชุมทบทวนติดตามการดาเนินการ
การวางแผน ประกอบด้ วยข้ อย่อยภายในข้ อ 5.10 อีก 11 ข้ อ
ย่อย เพื่อให้ มีการนาไปใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
จะมีการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทุก 3 เดือน/ครั้ง
ใน 1 ปี โดยให้ บันทึกผลการประชุมทุกครั้งอย่างละเอียดจาก
เดิมบันทึกเพี ยงหัวข้ อการประชุ มเพื่ อให้ เป็ นแนวทางในการ
ติดตามผลในรอบต่อไป
จัดให้ มีการให้ ความรู้เสริ มทักษะการทางานเชิงระบบมากขึ้น
ด้ ว ยการจั ด อบรมการใช้ โปรแกรมในการวางแผนงานให้
ความส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง การวางแผนงานย่ อ ยน าไปสู้
เป้ าหมายใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพในการทางาน
ให้ มีแบบฟอร์มตรวจรับนับจานวนวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ าน ทั้งใน
ส่วนของการรับเข้ า ระหว่างดาเนินการถึงส่งออกไปเก็บเมื่อใช้
งานเสร็จแล้ ว โดยในระหว่างดาเนินการควรมีการตรวจนับวัสดุ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ แผนกสารสนเทศจัดหาเครื่องมือโปรแกรม
Microsoft project ให้ กั บ พนั ก งานที่เ กี่ ย วข้ อ งในหน้ า ที่ไ ด้ ใช้
งานโดยไม่ต้องทาการร้ องขอแต่สามารถใช้ สิทธิ์ได้ ตามบทบาท
หน้ าที่
ให้ ตรวจนั บ ทั้ ง ในระหว่ า งการใช้ งานก่ อ สร้ างเป็ นรอบๆ
กาหนดการตรวจสอบเข้ าพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง และตรวจนับ
เมื่อจะมีการส่งกลับหลังใช้ ง านเสร็จแล้ วอีกครั้ง เพื่อป้ องกัน
การสูญหายของวัสดุอุปกรณ์น่ังร้ าน รวมถึงมีใบเบิก -ใบคืน
วัสดุทุกครั้งที่มีเบิกไปใช้ งาน

จากการเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2562 และ เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2562
สามารถน าข้ อ มู ลมาเปรี ยบเทียบปริ มาณและมู ลค่ า ความสูญ เสีย ข้ อต่ อนั่ งร้ า น แบ่ งเป็ นก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง ได้ ดังตารางที่ 7.2 ดังนี้
ตารางที่ 7.2 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าความสูญเสีย ข้ อต่อนั่งร้ าน
เดือน
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวม

ก่อนปรับปรุง (ชิ้น)
ทั้งหมด
สูญเสีย
1,500
980
1,850
1,001
2,500
1,372
2,000
1,100
5,500
1,700
6,153

เดือน
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

หลังปรับปรุง (ชิ้น)
ทั้งหมด
สูญเสีย
2,000
550
1,100
320
600
135
400
97
500
105
1,207

จากข้ อมูลก่อนปรับปรุงในเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ข้ อต่อนั่งร้ านมีปริมาณสูญเสีย
6,153 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 13,350 ชิ้น คิดเป็ นมูลค่า 67,067.70 บาท คิดเป็ น 46.08 %
และหลังปรับปรุงพบว่าปริมาณความสูญเสีย 1,207 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 4,600 ชิ้น คิดเป็ น
มูลค่า 13,156.30 บาท จึงอธิบายได้ ว่าปริมาณสูญเสียลดลงคิดเป็ น 26.24 %
ตารางที่ 7.3 เปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าความสูญเสีย ข้ อจับมือเสือ
เดือน
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
รวม

ก่อนปรับปรุง (ชิ้น)
ทั้งหมด
สูญเสีย
1,000
450
1,000
630
1,700
494
1,250
195
2,785
1,300
3,069

เดือน
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

หลังปรับปรุง (ชิ้น)
ทั้งหมด
สูญเสีย
1,000
360
700
190
500
155
500
120
200
60
885

ข้ อจับมือเสือก่อนปรับปรุงมีปริมาณสูญเสีย 3,069 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 7,735 ชิ้น คิดเป็ น
มูลค่า 73,656.00 บาท คิดเป็ น 39.67% และหลังปรั บปรุงพบว่ าปริ มาณสูญเสีย 885 ชิ้น
จากจานวนทั้งหมด 2,900 ชิ้น คิดเป็ นมูลค่า 21,240.00 บาท จึงอธิบายได้ ว่าปริมาณสูญเสีย
ลดลงคิดเป็ น 30.51 %ทดสอบผลการดาเนินการด้ วย T Test sample
เนื่องจากต้ องทดสอบว่า การปรับปรุงกระบวนการมีผลต่อการลดความสูญเสียหรือไม่
โดยให้ ค่าความสูญเสียที่สามารถยอมรั บได้ ไม่เกิน 0.05 หรื อ 5% ดังนั้นสมมุติฐานที่ได้ คือ
H0: P = 0.05 H1: P ≠ 0.05
ข้อมูล ข้อต่อนัง่ ร้าน(ก่อนปรับปรุ ง)

ข้อมูล ข้อต่อนัง่ ร้าน(หลังปรับปรุ ง)

ภาพที่ 7.1 แสดงกระบวนการ T-Test sample : ข้ อต่อนั่งร้ าน
Welcome to Minitab, press F1 for help.

Test and CI for Two Proportions
Sample
1
2

X
6153
1207

N
13350
4600

Sample p
0.460899
0.262391

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0.198508
95% CI for difference: (0.183239, 0.213776)
Test for difference = 0 (vs ≠ 0): Z = 25.48

P-Value = 0.000

Fisher’s exact test: P-Value = 0.000

อ่านผลลั พธ์ท่ีได้ คือ P-Value = 0.000 ระดับค่ าความเชื่ อมั่นอยู่ ท่ี 0.183239, 0.213776
ซึ่งค่า P-Value มีค่าน้ อยกว่าค่าระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนั้น จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน
H0 ได้ สาเร็จและ H1 เป็ นจริง แสดงว่า หลังปรับปรุงกระบวนการสามารถลดการสูญเสียข้ อต่อ

นั่งร้ านได้ ทั้งนี้ต้องการทราบว่ า การปรั บปรุงกระบวนการจะสามารถช่ วยลดการสูญเสียข้ อจับ
มือเสือได้ ผลจริงหรือไม่ จึงนาข้ อมูลข้ อต่อนั่งร้ านก่อนปรับปรุง จากจานวนทั้งหมด 7,735 ชิ้น
พบการสูญเสีย จานวน 3,069 ชิ้น และหลังปรับปรุง จากจานวนทั้งหมด 2,900 ชิ้น พบการ
สูญเสีย จานวน 885 ชิ้น เนื่องจากต้ องทดสอบว่ า การปรั บปรุงกระบวนการมีผลต่อการลด
ความสูญเสียหรือไม่ โดยให้ ค่าความสูญเสียที่สามารถยอมรับได้ ไม่เกิน 0.05 หรือ 5% ดังนั้น
สมมุติฐานที่ได้ คือ H0: P = 0.05 H1: P ≠ 0.05

)

ข้อมูล ข้อจับมือเสื อ (ก่อนปรับปรุ ง

ข้อมูล ข้อจับมือเสื อ (หลังปรับปรุ ง)

ภาพที่ 7.2 แสดงกระบวนการ T-Test sample : ข้ อจับมือเสือ
Test and CI for Two Proportions
Sample
1
2

X
3069
885

N
7735
2900

Sample p
0.396768
0.305172

Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: 0.0915955
95% CI for difference: (0.0716019, 0.111589)
Test for difference = 0 (vs ≠ 0): Z = 8.98 P-Value = 0.000
Fisher’s exact test: P-Value = 0.000

อ่านผลลัพธ์ท่ไี ด้ คือ P-Value = 0.000 ระดับค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.0716019,
0.111589 ซึ่งค่า P-Value มีค่าน้ อยกว่าค่าระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธ
สมมุติฐาน H0 ได้ สาเร็จและ H1 เป็ นจริ ง แสดงว่ า หลังปรั บปรุงกระบวนการสามารถลดการ
สูญเสียข้ อจับมือเสือได้

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 ผลการเปรียบเทียบปริมาณสูญเสียของข้ อต่อนั่งร้ านและข้ อจับมือเสือโดยเทียบกับจานวน
ก่อนปรั บปรุงในช่ วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมและหลังปรับปรุงในช่ วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคม พบว่า
8.1.1 ข้ อต่อนั่งร้ านก่อนปรับปรุงมีปริมาณสูญเสีย 6,153 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด
13,350 ชิ้น มีมูลค่า 67,067.70 บาท คิดเป็ น 46.08 % และหลังปรับปรุงพบว่า มีปริ มาณ
สูญเสีย 1,207 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 4,600 ชิ้น คิดเป็ นมูลค่า 13,156.30 บาท คิดเป็ น 26.24 %
ลดการสูญเสียลงให้ ผลลัพธ์ความต่างที่ 19.85% ก่อนปรับปรุงเทียบมูลค่าความต่างหลังปรับปรุงคิดเป็ น
มูลค่า 53,911.40 บาท (67,067.70-13,156.30)

8.1.2. ข้ อ จั บ มือ เสือ ก่อนปรั บ ปรุ งมีป ริ ม าณสูญ เสีย 3,069 ชิ้ น จากจานวน
ทั้งหมด 7,735 ชิ้น มีมูลค่า 73,656.00 บาท คิดเป็ น 39.67% และหลังปรั บปรุงพบว่า
ปริมาณสูญเสีย 885 ชิ้น จากจานวนทั้งหมด 2,900 ชิ้น คิดเป็ นมูลค่า 21,240.00 บาท คิด
เป็ น 30.51 % ลดการสูญเสียลง ให้ ผลลัพธ์ความต่างที่ 9.16% ดังนั้นหากเปรียบเทียบจานวน
สูญเสียทั้งหมดก่อนปรับปรุงมีจานวนสูญเสียทั้งสิ้น 9,222 ชิ้น หลังปรุงมีจานวนสูญเสียทั้งสิ้น
2,092 ชิ้น ดังนั้นข้ อต่อนั่งร้ านและข้ อจับมือเสือรวมสูญเสียลดลง 7,130 ชิ้น ก่อนปรับปรุงเทียบ
มูลค่าความต่างหลังปรับปรุงคิดเป็ นมูลค่า 52,416.00 บาท (73,656.00-21,240.00)
8.2 เทียบกับเป้ าหมายตามที่ฝ่ายคณะทางานได้ กาหนดไว้ พิ จารณาจากข้ อมูลและกาหนด
เป้ าหมายการลดของสูญเสียเพื่อนาร่องการลดการสูญเสีย จากข้ อมูลทั้งหมดตั้งแต่เดือน มีนาคม
ถึ งเดือ น ธัน วาคม 2562 เมื่อ น าข้ อมู ลก่อนปรั บปรุงและหลั งปรั บปรุงมาเทียบจะพบว่ า การ
ปรั บปรุงกระบวนการส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดการสูญเสียได้ 29.01% คิดเป็ นมูลค่า รวม
106,327.40 บาท แต่ท้งั นี้ยังพบปัญหาในการลดการสูญเสียในอุปกรณ์ข้อจับมือเสือยังมีจุดที่อยู่
เหนือการควบคุมอยู่ ถึงแม้ ว่าจะมีปริมาณการสูญเสียที่ลดลงก็ตาม
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