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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงลดขั�นตอนที�ไม่จ�าเป็นรวมถึงลด
เวลาสูญเปล่าที�เกิดขี� นในกระบวนการสั�งซื� อสินค้าให้บริษัทในเครือต่างประเทศ โดยเลือกใช้เครื�องมือ
คุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) ร่วมกับแผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และการ
วิเคราะห์ความสูญเปล่าทั�ง 7 ประการ (7 Wastes) เป็นเครื�องมือช่วยในการวิเคราะห์หาปัจจัยสาเหตุหลัก
ที�เป็นบ่อเกดิของความสูญเปล่าดังกล่าว หลังจากนั�นจึงท�าการปรับปรุงขั�นตอนที�เป็นสาเหตุหลัก ตามกฎ 
80/20 ด้วยหลักการ ECRS ได้แก่ การก�าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การ จัดใหม่ 
(Rearrange) และการท �าให้ง่าย (Simplify) พร้อมกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ SAP เพื�อช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการท�างานที�เกี�ยวกับข้อมูลสารสนเทศและเอกสารอิเลก็ทรอนิกสต่์างๆ ให้มีประสทิธิภาพ
มากขึ�น เพื�อน�าไปสู่การลดความผิดพลาดและเวลาที�สญูเปล่าในกระบวนการท�างาน  
  จากผลการศึกษาพบว่าก่อนด�าเนินการปรับปรุงใช้เวลาการท�างานต่อรอบการส่งออก โดย
เฉลี�ยที� ���.� ชั�วโมง มีความล่าช้าที�เกิดขึ� นสูงสุดอยู่ที� ��.� ชั�วโมง หลังด�าเนินการปรับปรุง กระบวน
ทั�งหมด พบว่าเวลาเฉลี�ยที�ใช้ในกระบวนการลดลงเหลือเพียง 39.6 ชั�วโมง ลดเวลาไปทั�งสิ�น ��.�� ชั�วโมง
หรือคิดเป็น 61.85% ของเวลาก่อนปรับปรุง ส่งผลให้ปราศจากความล่าช้าในกระบวนการหลังปรับปรุง 
 
ค�าส�าคญั : กระบวนการสั�งซื�อ (Order processing), บริษัทค้าปลีกสินค้าภายในบ้าน (Home Retailer) 
 

ABSTRACT 

 The objective of this thematic paper is to study and find an approach to improve and 
reduce the delay time of the order processing for the associated company overseas.  Because of the 
delay on the order processing, researcher chose 7 QC Tools, Flow Process Chart and 7 wastes to 
analyze the root cause of the waste that happened.  By selecting to improve the main issues with 
80/ 20 rule using ECRS method which is Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify. 
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Nevertheless, this research develops computer coding on SAP (System Application and Product in 
Data Processing)  to provide better and more effective working environments related to both 
information technologies and all necessary electronic documents, which reduce human errors and 
unutilized time in order fulfillment process. 
 The result revealed that before researcher improve the procedure.  The average time for 
ordering process is 103.80 hrs. , we wasted the time, average 12. 50 hrs.  But after improve the 
procedure, researcher found that the time was reduce to be 39. 6 hrs. , it can save 64. 2 hrs.  or 
61.85% of the time before improvement. 
 

1. บทน�า 
จากการด�าเนินการเปิดสาขาทั�งหมด 6 สาขาในประเทศมาเลเซียของบริษัทกรณีศึกษาค้าปลีก

สินค้าภายในบ้าน ผลการด�าเนินงานในช่วงที�ผ่านมาเป็นไปในทศิทางที�ดีขึ�น ทั�งนี�บริษัทฯ ยังคงมีแผนการ
ขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง ประกอบกับการเรียนรู้ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าชาวมาเลเซียเพื�อน�ามา
ปรับเปลี�ยนรูปแบบสนิค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที�สดุ ส�าหรับการ
ขยายสาขาในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะขยายให้ครบ 8 - 10 สาขา ภายในปี 2563 ด้วย
รูปแบบธุรกิจค้าปลีกท�าให้มีสินค้ามากกว่า 10,000 ชนิดและตามนโยบายของทางบริษัทต้องการให้สินค้า
ที�วางขายทั�งสาขาในประเทศและต่างประเทศไปในทศิทางเดียวกันหรือเหมือนกันมากที�สุด ทางส�านักงาน
มาเลเซียจึงต้องรวบรวมค�าสั�งซื� อต่างๆ สั�งผ่านส�านักงานใหญ่ในประเทศไทย ทางบริษัทจึงได้ก�าหนด
ช่องทางส�าหรับการฝากสั�งสินค้าเช่นนี�  เป็นรูปแบบการขายอีกประเภทหนึ�งเพื�อใช้ส�าหรับการซื�อขายสินค้า
กันเอง ระหว่าง บริษัทกรณีศึกษาประเทศไทยกับบริษัทในเครือโดยเฉพาะ 

ส�าหรับขั�นตอนในการด�าเนินกิจกรรมโดยเริ�มตั�งแต่การรวบรวมค�าสั�งซื� อไปจนจบกระบวนการ
ของการส่งออกนั�น มีหลายหน่วยงานที�ร่วมการด�าเนินกจิกรรมของแต่ละขั�นตอน ด้วยรูปแบบการท�างานที�
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเอกสาร (Microsoft Excel)และนั�งประจ�าการอยู่คนละพื� นที� ท�าให้บางครั�งเกิด
ความล่าช้าของงาน จึงส่งผลกระทบที�เหน็ได้ชัดกบัผู้ด�าเนินกิจกรรมท้าย คือ เอกสารส่งออก ที�ต้องเร่งการ
ท�างานให้ทันตามก�าหนด หากไม่ทันต้องเสียสละใช้เวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เพื�อให้สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมการส่งออกทั�งหมดได้ทันเวลาตามตารางนัดหมาย  

ผู้วิจัยได้เลง็เหน็ถึงปัญหาที�เกดิขึ�นภายในบริษัทซึ�งตารางการท�างานปัจจุบันของพนักงานแต่ละ
คนไม่สามารถรองรับสาขาที�เพิ�มมากกว่านี� ได้ การท�างานที�ขาดประสทิธภิาพเนื�องจากเวลาในการท�างานที�มี
จ�ากัด จึงได้เสนอการปรับปรุงกระบวนการสั�งซื�อสินค้าให้บริษัทในเครือ เพื� อช่วยลดเวลาในการท�างานของ
พนักงานด้วยการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการโดยใช้ขั�นตอน DMAIC ประยุกต์ใช้กับเครื�องมือ 
7 QC ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และใช้ เครื�องมือ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการร่วมกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ SAPที�ทางบริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
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1.1 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 เพื�อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงลดขั�นตอนรวมถึงเวลาส�าหรับกระบวนการสั�งซื�อสินค้าให้
บริษัทในเครือต่างประเทศ 
1.2 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษากระบวนการเริ�มตั�งแต่ค�าสั�งซื� อจากบริษัทในเครือการรับสินค้าเข้าศูนย์สินค้าการ
จัดเรียงสินค้าขึ�นตู้คอนเทนเนอร์จนถึงการด�าเนินกิจกรรมทางเอกสารส่งออกเท่านั�น 

2. พิจารณาเฉพาะสนิค้าที�สั�งผ่านบริษัทกรณศึีกษาไทย (Local Vendor) เท่านั�น  
�. รูปแบบการขนส่งข้ามประเทศโดย รถบรรทุก 

1.3 ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
1. ทราบสาเหตุของปัญหาที�เกดิขึ�นในปัจจุบัน 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื�อน�ามาแก้ไขให้ตรงจุดได้ 
3. สามารถลดความสญูเปล่าที�เกดิในระบบงานได้เพื�อให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน และ

ควบคุมวางแผนงานในแต่ละส่วนได้ 
4. ขั�นตอนการท�างานในกระบวนการต่างๆ มีความชัดเจนขึ�น ท�าให้หน่วยงานหรือทีมงานที�

เกี�ยวข้องท�างานได้ง่ายขึ�นสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกจิที�ก �าลังเติบโตในมาเลเซียได้ในระยะยาว 
 

2. ทฤษฎี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
2.1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) 

ค่าร้อยละของปัญหาที�พบแผนภมูิพาเรโตใช้เลือกปัญหาที�จะลงมือท�า เพราะปัญหาส�าคัญใน
เรื�องคุณภาพมีอยู่ไม่กี�ประการ แต่สร้างข้อบกพร่องด้านคุณภาพจ�านวนมาก ส่วนปัญหาปลีกย่อยมีอยู่
มากมายแต่ไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพมากนัก ดังนั�นจึงควรเลือกแก้ไขปัญหาที�ส�าคัญซึ�งถ้าแก้ไขได้จะลด
ข้อบกพร่องด้านคุณภาพลงได้มาก 
2.2 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

แผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา แผนผังที�แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กบัสาเหตุทั�งหมดที�เป็นไปได้ที�อาจก่อให้เกดิปัญหานั�น (Possible Cause) 
2.3 กระบวนการ(Process) 

กระบวนการ คือ ขั�นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรมส�าหรับการแปรเปลี�ยนและเพิ�ม
มูลค่าให้กับปัจจัยน�าเข้า (Input : วัตถุดิบ เครื�องจักรหรืออุปกรณ์ พนักงาน ข้อมูล) ให้เป็นผลลัพธ์ 
(Output : ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล) อย่างเป็นระบบ และได้รับผลลัพธ์ (Outcome : ยอดขาย ผลก�าไร 
ส่วนแบ่งการตลาด) ตามที�คาดหวังเพื�อตอบสนองความต้องการและสร้างความอิ�มเอมให้กับลูกค้า  

แผนภาพกระบวนการไหล (Flow process chart) คือ แผนภาพที�แสดงกระบวนการท�างานที�มี
ความสัมพันธ์ต่อเนื�องกันอย่างเป็นระบบ  
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2.4 การลดความสูญเสีย 7 ประการ (The 7 Wastes) 

ความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ล้วนแต่มีความหมายเดียวกัน หมายถึง สิ�งที�
เกิดขึ�นแต่ไม่ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ�มแก่สินค้า ซึ�งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการด้วยกันคือ 1) การผลิตมาก
เกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคลื�อนย้ายที�ไม่จ�าเป็น (Transporting) 4) 
การท�างานที�ไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) การเกบ็สินค้าที�มากเกินไป (Unnecessary 
Inventory) 6) การเคลื�อนที�/เคลื�อนย้ายที�ไม่จ�าเป็น (Unnecessary Motions) และ 7) ของเสีย (Defect ) 
2.5 กระบวนการมาตรฐานของ Six Sigma  

ผูป้ฏิบัติการต้องเข้าใจว่ากระบวนการที�น�ามาใช้นั�นใครเป็นลูกค้า และเมื�อทราบว่าลูกค้าคือ
ใคร แล้วกจ็ะต้องท�าความเข้าใจด้วยว่าอะไรคือสิ�งที�ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที�สดุ จากนั�นกใ็ช้เกณฑค์วาม
พึงพอใจของลูกค้าเป็นแนวทางมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานจะต้องมี (�) การหาสาเหตุและ
ขั�นตอนที�จะน�ามาปรับปรุง (Define) (2) การวัดผล (Measure) (3) การวิเคราะห์ (Analyze) (4) การ
พัฒนา (Improve ) และ (5) การควบคุม (Control ) ซึ�งเรียกย่อๆ ว่า DMAIC 
2.6 เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming Technique) 

Brainstorming คือ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อสิ�งที�ก �าลังสนใจ ปัญหา เพื�อ
หาทางที�จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือน�าไปสู่ข้อยุติ โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 
2.7 หลกัการ ECRS 

หลักการ ECRS เป็นหลักการที�ประกอบด้วย การก�าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) 
การจัดใหม่ (Rearrange) และ การท�าให้ง่าย (Simplify) ซึ�งเป็นหลักการง่ายๆ ที�สามารถใช้ในการเริ�มต้น
ลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดี 
2.8 ผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 

วลลิสา พิมพ์พงษ์ และรวินกานต์ ศรีนนท์(2553) ได้ท�าการวิจัยที�มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษา
การใช้งานระบบ SAP เพื�อการจัดซื� อของกองพัสดุฯ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตั�งแต่วันที�เริ�มน�าระบบมา
ใช้คือ � มิ.ย.���� ศึกษาปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขในการจัดซื� อของกองพัสดุ และเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื� อของกองพัสดุฯ จากการศึกษาพบว่าการเพิ�มรูปภาพ หน่วยนับ ที�ระบบ SAP 
และประมาณราคาวัสดุที�สั�งซื� อ ให้ใกล้เคียงหรือสูงจากที�คาดไว้เลก็น้อย จะท�าให้ลดความผิดพลาดและ
ป้องกันการสับสนในการกรอกข้อมูลได้ และเพื�อบรรลุเป้าหมายของกองพัสดุ ระบุไว้ว่า จ�านวนครั�งของ
การสั�งซื�อที�ไม่ถูกต้องตามใบขอซื�อในรอบ คือ � ครั�งต่อเดือน ควบคู่กบั การจัดการด้านองค์ความรู้  แก่ผู้ที�
ต้องใช้ระบบอย่างสม่าเสมอ ลดขั�นตอนทั�งหมดจาก � ขั�นตอน เหลือ � ตัดขั�นตอนที�ซ��าซ้อนออก นั�นคือ
ขั�นตอนการเกบ็ข้อมูลลงสมุดคุม ประหยัดทรัพยากรกระดาษที�น�ามาท�าสมุดคุมตลอดทั�งปี ได้ถึง �� เล่ม 
ลดเวลาในการจัดท�าใบขอซื�อ (PR) เป็น ใบสั�งซื� อ (PO) ได้ ��.��% และจัด rating ของร้านค้า ด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) โดยผู้ออกใบ ใบสั�งซื� อ สามารถเลือกร้านค้า
เหล่านี� ได้จากระบบ โดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ��าหรือค้นจากเอกสารเดิมซ้าอีก ได้เกณฑ์การเลือกร้านค้า
จัดล�าดับความส�าคัญดังนี�  ล�าดับที� � การบริการ (Service) และคุณภาพ (Quality) เท่ากัน �.��� ล�าดับ
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ที� � ราคา (Price) �.� และล�าดับที� � การส่งมอบ (Delivery) �.��� ส�าหรับประเภทอื�นๆ เช่นการซ่อม
บ�ารุง สามารถน�าวิธีนี� ไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานด้วย ส่วนด้านระบบ SAP น�าแนวคิด
เรื�อง การจัดการความเสี�ยง (Risk Management) โดยใช้เครื�องมือดังนี�  แผนป้องกันปัญหาเฉพาะหน้า 
(Business contingency Plan) และใช้แบบฟอร์ม หรือ templates for risk assessment มาช่วยในการเก็บ
ข้อมูล ส่งรายงานต่อหัวหน้างาน เพื�อป้องกันและแก้ไขต่อไป 

อรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ (2554) ได้ท�าการวิจัยที�มีวัตถุประสงค์เพื�อลดปริมาณ
ของเสยีที�เกิดขึ�นในการผลิตห้องสะอาด โดยใช้ เทคนิคการปรับปรุงงาน จากนั�นน�าผลวิเคราะห์ที�ได้มาท�า
วิเคราะห์ 4M ประกอบด้วย คน เครื�องจักร วัตถุดิบ และวิธีการท�างาน เพื�อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน 
ผลจากการใช้เครื�องมือควบคุมคุณภาพ พบว่า กระบวนการตัดสังกะสเีป็นขั�นตอนที�ใช้วัสดุสิ�นเปลืองมาก
ที�สุด หลังจากวิเคราะห์ 4M เพื�อหาสาเหตุของปัญหาแล้วจึงน�าเทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ เช่น การ
กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกของการประหยัด การเพิ�มค่าแรงจูงใจ คู่มือการปฏิบัติงาน เทคนิคการควบคุมด้วย
การมองเห็น (Visual Control) และเทคนิคการท�าให้ง่ายขึ� น (Simplify) ของหลักการแบบ ECRS 
(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มาปรับปรุงและแก้ไข ซึ�งก่อนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มี
ค่าเฉลี�ยของปริมาณของเสยีเท่ากบัร้อยละ 75.72 หลังท�าการปรับปรุง ของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 
55.03 

ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ และศุภรัชชัย วรรัตน์(2554) ได้ท�าการวิจัยที�มีวัตถุประสงค์เพื�อลดของ
เสยีที�เกดิขึ�นในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก โดยใช้เครื�องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) ในการ
ค้นหาสาเหตุและเพื�อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ตั�งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2554 ซึ�งงานวิจัยครั�งนี� ได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ท�าการสารวจ สภาพของเสีย และ
เก็บข้อมูลจานวนของเสียจากกระบวนการผลิตจากแผนกตรวจสอบ จากนั�นแจกแจงปัญหาด้วย แผนภูมิ
พาเรโต (Pareto Chart) และแสดงความถี�ของปัญหา เพื�อแยกความส�าคัญตามล�าดับด้วย กฎ 80:20 ใน 
การเลือกแก้ไขส่วนที�มีของเสยีมากที�สดุ แล้วจึงน�าไปวิเคราะห์ปัญหานั�นด้วยแผนภมูิก้างปลา (Fish-Bone 
Diagram) เพื�อวางมาตรการณ์แก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด (Brainstorms) แล้วน�าข้อมูลทั�งหมดมา
เปรียบเทียบก่อน และหลังจากการปรับปรุง ผลการด�าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหาของเสีย
จากเดิม 1.53 % ลดลงเป็น 0.53 % และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดได้ถึง 74,862 บาทต่อปี 

รัตนพร แจ้งเรื�อง และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ(2556) ได้ท�าการวิจัยที�มีวัตถุประสงค์เพื�อ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�างานภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าสาเหตุ
หลักของพื� นที�และแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการนั�นมาจากการกระบวนการภายในศูนย์กระจาย
สินค้าของบริษัทยังมีกิจกรรมที�ไม่เกิดประโยชน์ (Non–Value Added Activities) เป็นจ�านวนมากอย่าง
การรอคอยสินค้าการเคลื�อนย้ายที�ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หากบริษัทสามารถลดกิจกรรมเหล่านี� ลงได้
ประกอบกับการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการตั�งแต่ต้นกระบวนการของศูนย์กระจายสินค้า 
จะช่วยให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับพื� นที�และแรงงานได้งานวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์
กระบวนการท�างานที�ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทั�ง � ประการ ประกอบไปด้วยผังกระบวนการทางธุรกิจ
ภายใต้ระบบ IDEF (Integration Definition Function Modeling) จากนั�นหาแนวทางในการปรับปรุง
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กระบวนการท�างานด้วยการลดกระบวนการสูญเปล่าที�เกิดขึ� นให้น้อยลงตามหลักการของ ECRS คือ การ
ก�าจัด(Eliminate) การรวมเข้าด้วยกัน(Combine) การจัดล�าดับใหม่(Rearrange) และการท�าให้ง่ายขึ� น 
(Simplify) พร้อมทั�งการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการส่งมอบล่วงหน้า (Advanced Shipping Notice: 
ASN) เพื�อที�ให้การไหลของข้อมูลสารสนเทศมีประสทิธภิาพตั�งแต่ต้นกระบวนการของภายในศูนย์กระจาย
สินค้า 

ธารชุดา พันธ์นิกุล ดวงพร สังฆะมณีและปรีดาภรณ์ งามสง่า(2557) งานวิจัยนี�มีวัตถุประสงค์
เพื�อน�าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้จริง เพื�อช่วยในการลดต้นทุนด้ านเวลาและ
แรงงานให้กับผู้ประกอบการ โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี�  เป็นโรงงานขนาดย่อมในจังหวัด
อุบลราชธานีซึ�งมีผลิตภัณฑ์หลักคือจักรยาน และใช้แรงงานคนในการประกอบเป็นหลัก หลังจากศึกษา
ขั�นตอนการท�างานในปัจจุบันแล้วพบว่า การประกอบยังเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีการ รอคอยของ
พนักงานซึ�งเป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในงานวิจัยนี� จึงได้น�าเครื�องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ต่าง ๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart; OPC) 
แผนผังก้างปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) เป็นต้น มาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับโรงงาน โดย
พบว่าหลังจากปรับปรุงการท�างานแล้ว สามารถลดเวลาสูญเปล่าในการท�างานลงได้จากเดิม ��� วินาที 
เหลือเพียง �� วินาที และในภาพรวมใช้เวลาประกอบจักรยานลดลงจาก ��� วินาทีต่อคัน เหลือเพียง 
��� วินาที หรือ ใช้เวลาประกอบจักรยานได้เร็วขึ�น ��.��% 

 

3.วิธีการวิจัย 
ขั�นตอนการด�าเนินงานศึกษาเพื�อหาแนวทางในการลดขั�นตอนและเวลากระบวนการสั�งซื�อ

สินค้าให้บริษัทในเครือต่างประเทศโดยมีล�าดับขั�นตอนดังนี�  
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ก�าหนดขั�นตอนในการปรบัปรุงโดยศึกษาขั�นตอนทั�งหมดของกระบวนการ(Define) 

กระบวนการสั�งซื�อสินค้าให้บริษัทในเครือต่างประเทศ ของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบไปด้วย
ขั�นตอน 5 ขั�นตอนหลักๆ ดังนี�  (1) ขั�นตอนค�าสั�งซื�อ (2) ขั�นตอนใบสั�งซื� อ (3) ขั�นตอนการรับสินค้า (4) 
ขั�นตอนสร้างใบรายงานการขาย (5) ขั�นตอนส่งออก 

หน่วยงานที�รับผดิชอบในแต่ละขั�นตอนมี 8 ทีม ดังนี�   
1. ทีมจัดซื�อมาเลเซีย Buyer Malaysia (Buyer MY) บริษัทในเครือต่างประเทศ 
2. ทีม จัดหามา เลเซีย Sourcing Malaysia (SRC MY) บริษัทในเครือต่างประ เทศ 

(ประจ�าการที�ส �านักงานใหญ่ในไทย) 
3. ทีมจัดการสิน ค้าคงคลังส่วนงานบริ ษัท Inventory Management ( IM-IB) บริ ษัท

กรณีศึกษา 

1. ก�าหนดขั�นตอนในการปรับปรุงโดยศึกษาขั�นตอนทั�งหมดของ
กระบวนการ และท�าการระบุขั�นตอนที�จะท�าการปรับปรุง (Define) 

 

2. ก�าหนดตัวชี� วัดส�าหรับขั�นตอนที�ต้องการปรับปรุง  
ด้วยเครื�องมือ Brainstorming (Measure) 

3. วิเคราะห์หาสาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการ 

ด้วยเครื�องมือ แผนภูมิก้างปลา และ ความสูญเปล่า 7 ประการ (Analysis) 

4. ด�าเนินการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS (Improve) 

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานด้วย Flow process chart 

และแผนภูมิท่ง (Control) 

6. สรุปผลการด�าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
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4. ทีมจัดการสินค้าคงคลังฝ่ายกลุ่มสินค้า Inventory Management Merchandise (IM-MC) 
บริษัทกรณีศึกษา 

5. ทีมจัดการสินค้าคงคลัง ฝ่ายข้อมูล  Inventory Management Data Management(IM-
DTM)บริษัทกรณีศึกษา 

6. ทีมกระจายสินค้าฝ่ายสินค้าน�าเข้า Distribution Center Import (DC–Import) บริษัท
กรณีศึกษา 

7. ทีมกระจายสินค้าฝ่ายการส่งสินค้า Distribution Center Shipping (DC–Shipping) บริษัท
กรณีศึกษา 

8. ทีมกระจายสินค้าฝ่ายสินค้าขาออก Distribution Center Outbound (DC–Outbound) 
บริษัทกรณีศึกษา 

จากขั�นตอนทั�งหมดในกระบวนการ ผู้วิจัยได้วัดเวลาในการท�างานในแต่ละขั�นตอน เวลาใน
การท�างานของแต่ละทีมและเวลาเฉลี�ยของแต่ละคนออกมา จากนั�นน�ามาวิเคราะห์ว่าขั�นตอนใดใน
กระบวนการที�มีความส�าคัญที�ควรเลือกน�ามาปรับปรงุในงานวิจัยนี� ด้วยเครื�องมือแผนภูมิพาเรโต้  
 

 
 
ภาพที� 1 แผนภมิูพาเรโตแสดงความส�าคญัของเวลาที�ใช้ทั�งหมดในกระบวนการ 

52

18 15.5
10 8.3

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

0

10

20

30

40

50

60

เวลาแต่ละขั้นตอน (ชั�วโมง) %เวลาสะสม

1122



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2 แผนภมูิพาเรโตแสดงความส�าคญัของเวลาทั�งหมดที�ใช้ในการท�างานของแต่ละทมี 

 

 
 
 

ภาพที� 3 แผนภมูิพาเรโตแสดงความส�าคัญของเวลาทั�งหมดที�ใช้ในการปฏบิัติงานเฉลี�ยต่อ 1 คน 
 
ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากแผนภูมิพาเรโตเวลาการท �างานสะสม น�าเสนอต่อทีมผู้บริหารของ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องและทีมผู้ปฏบิัติงานเพื�อร่วมพิจารณาเลือกขั�นตอนที�เป็นสาเหตุส�าคัญของความสญู
เปล่าในกระบวนการท�างาน ได้ท�าการเชื�อมโยงเวลาแต่ละคนกบัเวลาแต่ละขั�นตอนที�ใช้เวลาในการท�างาน
สูงสุด 3 ล�าดับ เรียงจากมากไปน้อย ดังนี�  
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1. SRC MY เกี�ยวข้องกบัขั�นตอนค�าสั�งซื�อและขั�นตอนการส่งออก  
2. IM-IB เกี�ยวข้องกบัขั�นตอนการสร้างใบรายงานการขาย  
3. Buyer MY เกี�ยวข้องกบัขั�นตอนค�าสั�งซื�อ 

4.2 ก�าหนดตวัชี� วดัส�าหรบัขั�นตอนที�ตอ้งการปรบัปรุงดว้ยเครื�องมือ Brainstorming (Measure) 
จากการประชุมร่วมหารือกับทีมผู้บริหารของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในกระบวนการ ได้สรุป

ความคิดเหน็ถึงความต้องการที�จะลดเวลาในการท�างานของขั�นตอน ที�ใช้เวลามากกว่าขั�นตอนอื�นๆ ได้แก่ 
ขั�นตอนค�าสั�งซื�อ ขั�นตอนการส่งออก และขั�นตอนใบรายงานการขาย โดยทีมผู้บริหารได้เป็นก�าหนดเกณฑ์
ในการชี� วัด คือ 20% เพื�อเป็นตัวก�าหนดเป้าหมายในการลดเวลาหลังด�าเนินการปรับปรุงจากความสามารถ
เดิมที�ใช้เวลาในการท�างานทั�ง 3 ขั�นตอนนั�น เมื�อลดเวลาตามเกณฑท์ี�ก �าหนด จะได้เวลาเป้าหมายของแต่ละ
ขั�นตอนแสดงดังตารางที� 1 

 
ตารางที� 1 แสดงตัวชี�วัดความสามารถในการปรับปรุง 
 

 
  
4.3 วิเคราะห์สาเหตุของความล่าชา้ในกระบวนการดว้ยเครื�องมือ แผนภูมิกา้งปลา และการวิเคราะห์
หาความสูญเปล่า � ประการ (Analyze) 

เมื�อท�าการวิเคราะห์ความล่าช้าในขั�นตอนค�าสั�งซื�อที�ประกอบด้วย (1) Buyer แต่ละกลุ่ม
สินค้า ส่งไฟล์1ค�าสั�งซื�อให้ SRC MY(2) ตรวจสอบจ�านวนที�จะสั�งซื�อว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และ
ตรวจสอบทุนพิเศษของสนิค้าที�ต้องการจะสั�งซื�อ และ (3) รวบรวมรายการสนิค้าที�ต้องการสั�งซื�อจากแต่ละ 
MC เข้าเป็น 1 ไฟล์ และส่งไฟล์ค�าสั�งซื�อสินค้าให้ IM-IB พบสาเหตตุ่างๆ แสดงดังภาพที� 1 
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ภาพที� 4 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความล่าช้าในขั�นตอนค�าสั�งซื�อ 
 

ในขั�นตอนใบรายงานการขายที�ประกอบไปด้วย ขั�นตอนย่อย ดังนี�  (1) สร้างใบรายงานการขาย 
บน SAP ตรวจสอบราคาทุน และส่งไฟล์Master ให้ทาง IM-DTM (2) Upload Master เข้าระบบ SAP 
(3) ออกใบส่งสินค้าและใบก�ากับภาษีจากระบบ SAP และ (4) ดึงรายงานการขายบนระบบ SAP ส่งให้ 
SRC MY ได้ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าจากปัจจัยต่างๆ แสดงดังภาพที� 5 

 

 
 

 
ภาพที� 5 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความล่าช้าในการสร้างรายงานการขาย 
 

ในการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาล�าดับสุดท้ายคือ ขั�นตอนส่งออกซึ�งวิเคราะห์จากขั�นตอน
ย่อยดังนี�  (1) ตรวจสอบ Summary File และเติมข้อมูลที�จ�าเป็น ก่อนที�จะส่งไปยังหน่วยงานภายนอก(2) 
ส่ง Summary File ให้ทีมที�มาเลเซีย เพื�อด�าเนินการสร้าง PO และเตรียมเอกสารเพื�อเดินพิธีการขาเข้า 
และประสานงาน Shipping Agent จองตู้คอนเทนเนอร์ (3) เตรียมเอกสารเพื�อขอยื�นฟอร์มสิทธิพิเศษทาง
การค้า (Form D) (4) ส่งแบบฟอร์มเข้าระบบ ยื�นเอกสารเพิ�มเติมและส่งเอกสารให้ DC เพื�อแนบตู้
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ส่งออก (5) Load สินค้าขึ�นรถคอนเทนเนอร์ ได้ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าจากปัจจัยต่างๆ 
แสดงดังภาพที� 6 

 
 

 
 

ภาพที� 6 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของความล่าช้าในขั�นตอนส่งออก 

 
การวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 wastes) ในกระบวนสั �งซื� อสินคา้ใหบ้ริษทัใน

เครือ  
 

ตารางที� 2 แสดงความสูญเปล่าในขั�นตอนค�าสั�งซื�อ 
 

 
 
 กระบวนการ Buyer แต่ละ MC ส่งไฟล์สั�งซื�อกลับมาให้ SYC MY กระบวนการนี�มีความสูญ
เปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 4 ด้านหลัก คือ การผลิตมากเกนิไป การเคลื�อนไหวที�ไม่จ�าเป็น ความซ��าซ้อน
ในการท�างานและการรอคอย เนื�องจากการท�างานในส่วนนี�มีผู้ที�เกี�ยวข้องถึง 7 คน ซึ�งใช้ไฟล์เอกสาร(นอก
ระบบ) ในการด�าเนินกิจกรรม 

กระบวนการ
ประเภทของความสญูเปลา่ การผลิต

มากเกินไป

การเกบ็
วสัดคุง
คลงัที�ไม่
จ าเป็น

การ
ขนส่งที�ไม่
จ าเป็น

การ
เคลื�อนไหว
ที�ไม่จ าเป็น

ความ
ซ �าซ้อน
ในการ
ท างาน

การรอ
คอย

ความ
บกพรอ่ง
และของ
เสีย

Buyer แต่ละกลุม่สนิคา้ สง่ไฟลส์ั �งซื�อให ้
SRC MY

( ( ( (

ตรวจสอบความเหมาะสมดา้น ตน้ทุน 
ปรมิาณค าสั �งซื�อ

(

รวบรวมรายการสนิคา้และสง่ไฟลส์ ั �งซื�อ
สนิคา้ให ้IM-IB สรา้งใบรายงานการขาย

( (
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 กระบวนการ SRC MYตรวจสอบจ�านวนที�จะสั�งซื� อว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และตรวจสอบ
ทุนพิเศษของสินค้าที�ต้องการจะสั�งซื�อ จากนั�น ทมี IM-IB ส่ง Update Info Code ให้ Sourcing เพื�อกรอง
สินค้าก่อนที�จะส่งไฟล์สั�งซื� อไปเปิด PO กระบวนการนี�มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกิดขึ�นอยู่ 1 ด้านหลัก 
คือ ความซ��าซ้อนในการท�างาน เนื�องจากการท�างานในส่วนนี�มีผู้ที�เกี�ยวข้องถึง 3 คน ซึ�งใช้ไฟล์เอกสาร
(นอกระบบ) ในการด�าเนินกิจกรรม  

กระบวนการ Sourcing รวบรวมรายการสนิค้าที�ต้องการสั�งซื�อจากแต่ละ MC เข้าเป็น 1 ไฟล์ 
และส่งไฟล์สั�งซื�อสินค้าให้ IM-IB กระบวนการนี� มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 2 ด้านหลัก คือ
ความซ��าซ้อนในการท�างานและการรอคอย เนื�องจากต้องมีการส่งไฟล์ระหว่างกันไปมาเพื�อท�าการรวบรวม
ข้อมูลก่อนการส่งค�าสั�งซื�อสุดท้ายให้ IM-IB ถัดไป 
 
ตารางที� 3 แสดงความสูญเปล่าในขั�นตอนใบรายงานการขาย 
 

 
 

กระบวนการสร้างใบรายงานการขาย กระบวนการนี�มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 2 
ด้านหลัก คือการเคลื�อนไหวที�ไม่จ�าเป็นและความซ��าซ้อนในการท�างานเนื�องจาก ในการสร้างใบรายการขาย
นั�นต้องมีการระบุราคาขาย ซึ�งการได้มาของราคานั�น คิดจากราคาต้นทุนของสินค้าตามใบสั�งซื�อ PO ที�เกดิ
ในระบบ SAP ซึ�งวิธีการจะต้องใช้ราคาตามล�าดับการซื�อด้วยรูปแบบ FIFO ทีละรายการ ท�าให้ใช้เวลา
ค่อนข้างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ/ประเภทของ ความ
สญูเปล่า การผลิต

มากเกินไป

การเกบ็
วสัดคุง
คลงัที�ไม่
จ าเป็น

การ
ขนส่งที�ไม่
จ าเป็น

การ
เคลื�อนไหว
ที�ไม่จ าเป็น

ความ
ซ �าซ้อน
ในการ
ท างาน

การรอ
คอย

ความ
บกพรอ่ง
และของ
เสีย

สรา้งใบรายงานการขายบน SAP 

ตรวจสอบราคาทนุจาก PO แบบ FIFO ( (
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ตารางที� 4 แสดงความสูญเปล่าในขั�นตอนส่งออก 
 

 
 
กระบวนการ SRC MY ตรวจสอบ Summary File และเติมข้อมูลที�จ�าเป็นก่อนที�จะส่งไปยัง

หน่วยงานภายนอก กระบวนการนี� มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 1 ด้านหลัก คือ การเคลื�อนไหวที�
ไม่จ�าเป็นเนื�องจากการท�างานในส่วนนี� เกดิจากข้อมูลที�ไม่ครบถ้วนในเอกสาร 

กระบวนการ SRC MY ส่ง Summary File ให้ทีมที�มาเลเซีย เพื�อด�าเนินการสร้าง PO และ
เตรียมเอกสารเพื�อเดินพิธีการขาเข้า กระบวนการนี�มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 1 ด้านหลัก คือ 
การเคลื�อนไหวที�ไม่จ�าเป็น เนื�องจากการท�างานในส่วนนี� เกดิจากข้อมูลที�ไม่ครบถ้วนในเอกสาร 

กระบวนการเตรียมเอกสารเพื�อยื�นสิทธิพิเศษ Form D ด้วยเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า กระบวนการ
นี�มีความสญูเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกดิขึ�นอยู่ 3 ด้านหลัก การเคลื�อนไหวที�ไม่จ�าเป็น ความซ��าซ้อนในการท�างาน
และการรอคอย เนื�องจากต้องจัดเตรียมข้อมูล และการใช้เครื�องพิมพ์ดีดในการท�างานที�ค่อยข้างใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการท�างาน 

กระบวนการส่งแบบฟอร์มเข้าระบบกรมการค้า ยื�นเอกสารเพิ�มเติม เมื�อได้รับการอนุมัติ
เดินทางไปรับเอกสารตัวจริง กระบวนการนี� มีความสูญเปล่า ที�ไม่จ�าเป็นเกิดขึ�นอยู่ 2 ด้านหลัก คือ ความ
ซ��าซ้อนในการท�างานและการรอคอย เนื�องจากขณะนี� จ�านวนสินค้าในการส่งออกไปยังมาเลเซียมี
ค่อนข้างมากขึ�น จ�านวนครั�งในการส่งออกต่อสัปดาห์มีมากขึ�นเช่นกัน ในส่วนนี� เป็นขั�นตอนการใช้เอกสาร
เพื�อติดต่อทางราชการ การกรอกข้อมูลเพื�อยื�นเอกสารผ่านอินเตอร์เนตของกระทรวงพานิชย์ ตามกฎกติกา
ที�การยื�นผ่านระบบเช่นนี�  ต้องด�าเนินการภายใน 3 วัน ก่อนการขนส่งสินค้า และบ่อยครั� งที�เอกสาร
อเิลก็ทรอนิกส์ถูกตีกลับเนื�องจากข้อมูลมีความผิดพลาด ระบบของทางราชการที�ยังไม่เสถียรมากพอ และ
จากจ�านวนการส่งออกที�เพิ�มขึ�นในปัจจุบันยังส่งผลให้ทมีที�รับผิดชอบในขั�นตอนนี�ท�างานไม่ทนัตามก�าหนด 
การแก้ไขคือต้องใช้วันหยุด เวลาหลังเลิกงานในการท�างาน 

กระบวนการ/ประเภทของ ความ
สญูเปล่า การผลิต

มากเกินไป

การเกบ็
วสัดคุง
คลงัที�ไม่
จ าเป็น

การ
ขนส่งที�ไม่
จ าเป็น

การ
เคลื�อนไหว
ที�ไม่จ าเป็น

ความ
ซ �าซ้อน
ในการ
ท างาน

การรอ
คอย

ความ
บกพรอ่ง
และของ
เสีย

ตรวจสอบ File และเตมิขอ้มลูที�จ าเป็น 
กอ่นที�จะสง่ไปยงัหน่วยงานภายนอก

(

สง่ Summary File ใหท้มีที�มาเลเซยี 
เพื�อด าเนินการสรา้ง PO และเตรยีม
เอกสารเพื�อเดนิพธิกีารขาเขา้
และ ประสานงาน Shipping Agent 

จองตูค้อนเทนเนอร์

( (

เตรยีมเอกสารเพื�อยื�นสทิธพิเิศษทาง 
Form D ดว้ยเครื�องพมิพด์ดีไฟฟ้า

( ( (

สง่แบบฟอรม์เขา้ระบบกรมการคา้ ยื�น
เอกสารเพิ�มเตมิ เมื�อไดร้บัการอนุมตัิ
เดนิทางไปรบัเอกสารตวัจรงิ

( (
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4.4 ด�าเนินการปรบัปรุงดว้ยหลกัการ ECRS (Improve) 

1) การปรบัปรุงเพื�อลดเวลาในขั�นตอนค�าสั �งซื� อ 
ผู้วิจัยได้น�าเสนอโปรแกรมการพยากรณ์ปริมาณค�าสั�งซื� อ(Replenishment) หรือเรียกสั�นๆว่า 

RPL ซึ�งปัจจุบันทางบริษัทกรณีศึกษาได้ใช้งานตัวโปรแกรมอยู่บนระบบ SAP (System Application and 
Product in Data Processing) ช่วยในเรื�องการพยากรณ์ความต้องการและสั�งเติมสินค้าให้แต่ละสาขา
ประเทศไทย จึงเป็นเรื�องง่ายที�จะน�าโปรแกรมนี�มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ปริมาณค�าสั�งซื�อให้บริษัทใน
เครือ ในการน�าโปรแกรมนี� มาใช้จะช่วยให้สามารถปัญหาความผิดพลาดในปริมาณค�าสั�งซื� อสินค้า การ
ท�างานที�ซ��าซ้อน และลดเวลาในการท�างานลงได้ 
 
ตารางที� 5 การน�าหลัการ ECRS ปรับปรุงขั�นตอนค�าสั�งซื�อ 
 

 
 

2) การปรบัปรุงขั�นตอนใบรายงานการขาย  
ผู้วิจัยได้น�าเสนอการปรับปรงุด้วยการน�าโปรแกรมที�ใช้งานอยู่บนระบบ SAP (System 

Application and Product in Data Processing) ในปัจจุบันมาพัฒนาเพื�อช่วยลดภาระการท�างานที�ซ��าซ้อน 
ลดเวลาในการท�างาน ท�าให้งานมีประสิทธิภาพดียิ�งขึ�นรวดเร็วขึ�นตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและ
หน่วยงานซึ�งเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั �นตอนกอ่นปรบัปรงุ ECRS วิธีการด าเนินการ ขั �นตอนหลงัปรบัปรงุ

Buyer แต่ละกลุ่มสนิคา้ สง่ไฟลส์ั �งซื�อให ้
SRC MY

ตรวจสอบความเหมาะสมดา้น ตน้ทุน 
ปรมิาณค าสั �งซื�อ
รวบรวมรายการสนิคา้และส่งไฟลส์ ั �งซื�อ
สนิคา้ให ้IM-IB สรา้งใบรายงานการขาย

S = Simplify
 Program RPL ค านวนปรมิาณ

ความตอ้งการ
จดัท าโปรแกรมการสั �งเตมิอตัโนมตัซิึ�ง

ประมวลผลบนระบบ SAP
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ตารางที� 6 การน�าหลัการ ECRS ปรับปรุงขั�นตอนใบรายงานการขาย 
 

 
 
3) การปรบัปรุงขั�นตอนการส่งออก 
ผู้วิจัยได้น�าเสนอการปรับปรงุด้วยการน�าโปรแกรมที�ใช้งานอยู่บนระบบ SAP (System 

Application and Product in Data Processing)เช่นเดียวกัน 
 

ตารางที� 7 การน�าหลัการ ECRS ปรับปรุงขั�นตอนการส่งออก 
 

 
 

4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน (Control) 
จากการด�าเนินการพบว่าเวลาที�ใช้ในขั�นค�าสั�งซื� อหลังปรับปรุงลดลงจาก 52 ชั�วโมงเหลือเพียง 

0.5 ชั�วโมง ขั�นตอนส่งออกหลังปรับปรุงลดลงจาก 18 ชั�วโมงเหลือเพียง 10.3 ชั�วโมง และใบรายงานการ
ขายหลังปรับปรุงลดลงจาก 8.3 ชั�วโมงเหลือเพียง 3.3 ชั�วโมง 

ขั �นตอนก่อนปรบัปรงุ ECRS วิธีการด าเนินการ ขั �นตอนหลงัปรบัปรงุ

สรา้งใบรายงานการขายบน SAP 

ตรวจสอบราคาทุนจาก PO แบบ FIFO
S = Simplify จดัท าโปรแกรมระบบ SAP ใหร้ะบบ

ชว่ยค านวนราคาขายใหอ้ตัโนมตัิ
สรา้งใบรายงานการขายบน SAP  

ระบบ Auto Pricing

Upload Master เขา้ระบบ SAP C = Combine แกไ้ขโปรแกรม Upload ใหเ้พิ�มขอ้มลูที�
ใชใ้นเอกสารส่งออกลงในฐานขอ้มลู

Upload Master เขา้ระบบ SAP 

โดยมขีอ้มลูการสง่ออกเพิ�มเตมิ

ออกใบสง่สนิคา้และใบก ากบัภาษี C = Combine แกไ้ขโปรแกรมบนระบบ SAP โดยเพิ�ม
ขอ้ความที�จ าเป็นในเอกสารเดมิ

ออกใบสง่สนิคา้และใบก ากบัภาษี

ดงึรายงานการขายส่งให ้SRC MY C = Combine แกไ้ขโปรแกรมบนระบบ SAP เพิ�ม
ขอ้มลูที�จ าเป็น และปรบัข ั �นตอนการ
ท างานจากเดมิที�สง่รายงานให ้SRC 

MY เป็นสง่ออกไปยงัหน่วยงานอื�นๆ  ที�
เกี�ยวขอ้งดว้ย

ดงึรายงานการขายสง่ใหห้น่วยงาย
ภายนอก

ขั �นตอนก่อนปรบัปรงุ ECRS วิธีการด าเนินการ ขั �นตอนหลงัปรบัปรงุ

ตรวจสอบรายงานและเพิ�มขอ้มลู E = Eliminate 
ขอ้มลูถกูรวมในขั �นตอน Upload 

Master เขา้ระบบ SAP
 -

แจง้ก าหนดการต่างๆ  ตอ่หน่วยงานภายนอก E = Eliminate 
ปรบัเขา้กบัขั �นตอนการดงึรายงานการ
ขาย สง่ใหห้น่วยงานภายนอก  -

เพิ�มขอ้มลูในรายการที�ม ีForm D ดว้ย
เครื�องพมิพด์ดีไฟฟ้า S = Simplify

จกัท าโปรแกรม ปริ�นทใ์บก ากบัภาษี
เฉพาะรายการที�ม ีForm D เทา่นั �น ปริ�นท ์Form จากระบบ SAP
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พบว่าเวลาที�ทีม SRC MY ท�างานหลังปรับปรุงลดลงจาก 40 ชั�วโมงเหลือเพียง 15.3 ชั�วโมง 
สามารถลดเวลาของทีม Buyer MY ลงได้ทั�งหมด และทีม IM-IB หลังปรับปรุงลดลงจาก 10 ชั�วโมงเหลือ
เพียง 5.5 ชั�วโมง 

เวลาแต่ละคนส�าหรับทีม SRC MY ท�างานหลังปรับปรุงลดลงจาก 26 ชั�วโมงเหลือเพียง 11.3 
ชั�วโมง สามารถลดเวลาของทีม Buyer MY ลงได้ทั�งหมด และทีม IM-IB หลังปรับปรุงลดลงจาก 10 
ชั�วโมงเหลือเพียง 5.5 ชั�วโมง 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
 ผลจากการด�าเนินการปรับปรุงในกระบวนทั�งหมด พบว่าเวลาที�ใช้ในการท�างาน ลดไปทั�งสิ�น 
64.20 ชั�วโมง จากเวลาก่อนปรับปรุงใช้เวลา 103.8 ชั�วโมงและหลังปรับปรุงใช้เวลาเพียง 39.6 ชั�วโมง
เท่านั�น ส่งผลให้ปราศจากความล่าช้าในกระบวนการหลังปรับปรุง 
 ชี�ให้เห็นว่าหลังจากด�าเนินการปรับปรุงแล้วส่งผลให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายลง
ได้ �,��� บาทต่อรอบ หรือคิดเป็น ���,��� บาทต่อปี ใน �� รอบการส่งออก 
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

 1.หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในกระบวนการมีค่อนข้างเยอะ ซึ�งท�างานอยู่ต่างสถานที�กัน ท�าให้ต้อง
ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานเพื�อการได้มาของข้อมูล 

 2.เนื�องจากการตัดสนิใจส่วนใหญ่ต้องมาจากทมีผู้บริหารเวลาว่างที�ไม่ตรงกนัท�าให้ยากต่อการ
นัดหารือ 

 3.ข้อมูลต่างๆ ด้านส่งออกที�ต้องการใช้ในการพัฒนาโปรแกรม มีจ�านวนมาก ซึ�งผู้ที�มีข้อมูลนี� มี
เพียง SRC MY ซึ�งต้องมาช่วยในการเตรียมข้อมูลทั�งหมดจึงใช้เวลาพอสมควรในขั�นตอนนี�  

 4.การเปลี�ยนแปลงบางขั�นตอนที�ผู้ปฏบิัตงานเคยชินกับการท�างานแบบเดิม เป็นเรื�องยากใน
การปรับเปลี�ยน ต้องมีการอธิบายชี�แจงจากหัวหน้างานเพื�อความเข้าใจที�ตรงกนั 
5.2 ขอ้เสนอแนะ 
   ทางบริษัทกรณีศึกษาควรมีทมีที�ดูแลด้านการส่งออกโดยเฉพาะ เนื�องจากบริษัทในเครือที�มีการ
ขยายสาขาเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง การมอบหมายให้พนักงานที�มีภาระงานประจ�าด้านอื�นอยู่แล้วมาแบกรับ
งานด้านส่งออกเพิ�มอีก ผลที�ตามมากคื็อ ความล่าช้าของงาน ข้อผิดพลาดต่างๆที�เกิดขึ�นแล้วไม่สามารถ
แก้ไขได้ทันเวลา พนักงานเกิดภาวะเครียดสุดท้ายกอ็ยู่กับบริษัทได้ไม่นาน 
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