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บทคัดย่อ: จากการปฏิบัติงานพบปัญหาในการจัดการพัสดุคงคลังที่มีกระบวนการซ้ำซ้อนในการหาและเบิกจ่ายพัสดุให้กับพนักงานที่มายื่นใบเบิก โดยใน
การศึกษาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อบ่งชี้สถานะของสินค้าหรือวัสดุที่ชัดเจน (2) เพื่อลดการเสียเวลาอย่างไม่จำเป็น (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายสินค้าหรือวัสดุในคลังสินค้า ณ บริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำชิ้นงาน “การเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการ
เบิกวัสดุโดยป้ายสีบอกสถานะ” สำหรับบอกรายละเอียดหรือข้อกำหนดของวัสดุ โดยมีการใช้สีในการแยกประเภท ทั้งยังได้ทำป้ายแสดงการใช้สีตามสถานะ
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเรื่องที่พนักงานใช้เวลานานในการหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการเบิก เนื่องจากไม่มีป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัสวั สดุมี
จำนวนมากทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวนของวัสดุทั้งหมดได้ ซึ่ งส่งผลกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติงานหรือการผลิตขององค์ กร จาก
การศึกษาพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกคลังวัสดุเกิดจากพนักงานใช้เวลาในการหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการเบิก
เนื่องจากไม่มีป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัสวัสดุมีจำนวนมากทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวนของวัสดุทั้งหมดได้ ซึ่งแต่ละครั้งในการเบิก
พนักงานจะใช้เวลาทั้งกระบวนการเฉลี่ยทั้งสิ้น 23.11 นาที โดยประมาณ เมื่อมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) มา
ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเบิกวัสดุ พบว่า การเบิกวัสดุใช้เวลาทั้งกระบวนการเฉลี่ย 17.06 นาที ซึ่งใช้เวลาลดลง 6.05 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 26.18 จาก
เวลาที่ในใช้ในการเบิกก่อนปรับปรุง ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าของเวลาในการเบิกจ่ายวัสดุ ทำให้พนักงานทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ABSTRACT: From the operation, there was a problem in the inventory management which there is a duplicate process in finding
and discharging the parcel to the employees who submitted the bill of lading. In this project study, the objectives are (1) to clearly
identify the status of goods or materials (2) to reduce unnecessary waste of time (3) to increase the efficiency of goods and materials
withdrawal at the warehouse Rolling Machine Group Public Company Limited, the project organizer has brought the work " Increasing
efficiency in the material picking process by status labels" for the details or specifications of the material. By using color to classify
And also made a badge showing the use of color according to status In order to solve the problems that employees take a long
time to find or check the amount of material on the drawdown Since there are no definite labels and a lot of material codes,
employees can't remember all the details or the number of materials. Which affects the operating time or the production of the
organization. From the study found that Problems in the work of the warehouse staff are caused by the staff spending time finding
or checking the amount of material in the withdrawal list. Since there are no definite labels and a lot of material codes, employees
can't remember all the details or the number of materials. Each drawdown of employees takes approximately 23.11 minutes on
the average of the entire process. When the concepts of Visual Control are applied in the material withdrawal process, it is found
that material withdrawal takes The average process was 17.06 minutes which decreased by 6.05 minutes or 26.18 percent from the
time used for withdrawal before improvement. Which can reduce wastage of time for material disbursement Allowing employees to
work more precisely and efficiently.

คำสำคัญ: การจัดการพัสดุคงคลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, กระบวนการเบิกวัสดุ, ป้ายสีบอกสถานะ, ตรวจสอบจำนวน
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1 บทนำ
การบริหารงานพัสดุมีความสำคัญต่อการบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ ( Vision) ของ
องค์การ ทั้งในองค์การขนาดเล็กจนถึงองค์การขนาดใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารงานพัสดุที่มี ประสิทธิภาพ
การจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เป็นหนึ่งในกิจกรรมขององค์กรที่มี ความสำคัญต่อการดำเนินงาน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต การขายหรือ การบริก าร พัส ดุคงคลัง (Inventory Management) จะจัดอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ประเภทหมุนเวียน (Current Assets) ขององค์การ การมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบการจัดการพัส ดุคงคลังอาจ
ส่งผลต่อองค์การ เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานได้ การมีพัสดุคงคลังประเภทวัตถุดิบ หรือประเภทสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ที่ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการใช้งานในกระบวนการผลิตหรือการสนับสนุนการดำเนินงาน อาจทำให้เกิด
ปัญหาพัสดุคงคลังขาดแคลน (Stock Out) ทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงาน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์การ ซึ่งอาจเป็น เหตุให้ระดับขาดความน่าเชื่อถือลดลง หรือการที่ไม่มีวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาจส่งผล
กระทบต่อไปถึงขั้นการ หยุดชะงักของการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป ในทางตรงกันข้าม การมีพัสดุคงคลังที่มากเกินไป ก็
จะทำให้เกิดปัญหาใน เรื่องการควบคุม งบประมาณประจำปีถูกใช้ไปอย่างไม่มีประโยชน์สูญเสียโอกาสในการนำเงินไป
หาประโยชน์ใน ด้านอื่น ๆ รวมถึงทำให้เกิดปัญหาในด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ต้นทุนการเก็บรักษาสูง วัสดุเกิดปัญหา
เสื่อมสภาพ วัส ดุ หมดอายุ ถูก ขโมยหรือสูญ หาย เป็นต้น เพราะเหตุนี้ การมีร ะบบการจัดการพัสดุคงคลังที่มี
ประสิท ธิภาพในระดับ ที่ เหมาะสมและมีก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง จึง มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จ ะช่วยเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ชัยชนะ กาญจนอักษร, 2548:1 ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงาน
พัสดุในสถานศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะพัสดุเป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ในการปฏิบัติงานจริงก็มักจะมีปญ
ั หาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุเพือ่ ให้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นนั้นเกิด น้อย
ที่สุดควรมีการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาให้เกิด ประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ องค์การ
จากการปฏิบัติงานด้านการพัสดุหน่วยงานการบริหารในสถานศึกษาของบริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พบว่า ปัญหาหนึ่งในการจัดการพัสดุคงคลัง คือ กระบวนการมีความซ้ำซ้อน ในการหาพัสดุในการเบิกจ่ายให้กั บ
พนักงานที่มายื่นใบเบิกพัสดุ เนื่องจากมีพัสดุที่มีการใช้งานเป็นประจำ แต่มีการจัดส่งของจากบริษัทขนส่งที่ล่าช้า ทำ
ให้มีสินค้าหมดสต๊อกไม่พร้อมเบิกจ่าย และมีเจ้าหน้าที่คลังพัสดุหลายคน เมื่อมีสินค้าที่หมด จะต้องมีการเข้าระบบ
(SAP) เพื่อตรวจสอบจำนวนของพัสดุซ้ำซ้อนหลายครั้ง ซึ่งผลกับระยะเวลาการดำเนินงาน
2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อบ่งชีส้ ถานะของสินค้าหรือวัสดุที่ชัดเจน
2. เพื่อลดการเสียเวลาอย่างไม่จำเป็น
3. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ เบิก จ่ายสินค้าหรือวัสดุในคลังสินค้า
3 แนวคิดทฤษฎี
3.1 ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
การจัดการคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินกิจการคลังสิ
นคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้าแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ (คํานาย,
2550)
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คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ
โดยคลังสินค้าทำหน้าที่เก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่ง
สินค้าที่เก็บในคลังสินค้านั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.1.1 วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นสวนต่าง ๆ
3.1.2 สินค้าสําเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่
นำมาใช้ใหม่
3.2 ทฤษฎีการศึกษาการทำงาน (Work Study)
การศึกษาการทำงาน คือ การศึกษาการเคลื่อนที่ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ
ทำงานของร่างกาย ประกอบรวมกับการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของคน
โดยเฉพาะ ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต ขอบข่ายของการศึกษาจึงกว้าง
ขึ้นมากลายเป็น “การศึกษาวิธี” (Method Study) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาการเคลื่อนที่ โดยจะเป็น
การศึกษาวิธีการทำงานที่มีอยู่เดิมและใช้หลักการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
ความสูญเสียน้อยลง และต้นทุนการผลิตต่ำลง ในส่วนของการศึกษาเวลา เนื่องจากเป็นกระบวนการวัดเวลา เพื่อ
กำหนดเวลามาตรฐานและเก็บ ข้อมูลเวลาการทำงาน ใช้เป็นการวัดผลงานอย่างหนึ่ง การวัดผลงานสามารถวัดด้วย
กระบวนวิธีการอื่น ๆ อีกนอกเหนือจากการศึกษาเวลาโดยการใช้นาฬิการจับวัดเวลา จึงพัฒนาเป็นวิชา “การวัดผล
งาน” (Work Measurement) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาเวลา การสุ่มงาน การใช้เวลามาตรฐานพรีดี
เทอร์มีนและการใช้ข้อมูลมาตรฐานเวลาที่วิจัยเป็นฐานข้อมูลประกอบการใช้งานการวัดผลงาน
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถ
เข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุ กคน
ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
4 ระเบียบวิธี หรือการทำการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน
4.1 การหาสาเหตุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ผู้จัดทำได้เข้าไปฝึกสหกิจศึกษาใน บริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุป๊ จำกัด (มหาชน) แผนก คลังวัสดุและพัสดุ (SMS)
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คลังวัสดุและพัสดุ โดยได้รับผิดชอบในการรับใบเบิกวัสดุจากพนักงาน เพือ่ ไปหยิบสินค้าตามใบ
เบิก นำไปตัดในระบบ (SAP) และจ่ายสินค้าให้กบั พนักงานที่มายื่นใบเบิกวัสดุ
โดยผู้จัดทำวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยเครื่องมือ ผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram) ผังงาน
(Flowchart) และผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) ดังนี้
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4.1.1. ผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram)

ภาพที่ 1 ผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram)
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จากภาพที่ 1 การวิเคราะห์แผนภูมิแสดงเหตุและผลของปัญหาทำให้ทราบว่าความสูญเปล่าในกระบวนการ
เบิกวัสดุ จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบว่าพนักงานใช้เวลานานในการหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการ
เบิก เนื่องจากไม่มีป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัสวัสดุมีจำนวนมากทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวน
ของวัสดุทั้งหมดได้
4.1 วิธีการแก้ปัญหา
จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานปัจจุบันในขั้นตอนการเบิกวัสดุ โดยทำการจับเวลาอย่างละเอียด
ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานและสังเกตุหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น จึงพบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานในการ
เบิกและหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการเบิก เนื่องจากไม่มีป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัส วัสดุมีจ ำนวน
มากทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวนของวัสดุทั้งหมดได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและ
ใช้เวลานานเกินความจำเป็น ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดปรับปรุงวิธีการปฏิบัติง านในขั้นตอนการเบิก วัสดุ เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและลดระยะเวลาในขั้นตอน จึงนำแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปรับปรุง วิธีการปฏิบัติง าน ดังนี้ (1)การจัดทำระเบียบมาตรฐานปฏิบั ติง าน
(Standard of Procedure) โดยจะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในกระบวนการ และควรติดแสดงให้ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ง่าย และดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง (2)การใช้สี หรือป้าย เพื่อ
กำหนดพื้นที่ส ำหรับ จำแนกจัดเก็บ ตามประเภทวัส ดุ (3)การแสดงระดับ ที่เ หมาะสมสำหรับ การบริห ารสต็อก
(Minimum and Maximum) และการจัดซื้อ (Purchasing)

นางสาวแพรวพรรณราย พิรารักษ์  หน้าที่ 4/10

การเสวนาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 14 มีนาคม 2563

ภาพที่ 2 ป้ายแสดงการใช้สีตามสถานะ
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างการติดบ่งชี้สถานะของวัสดุภายในชั้นวาง
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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4.3 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
4.3.1. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนปรับปรุง
Process Description

Chart
Dist. In
Symbol Feet
รับใบเบิกวัสดุและซากวัสดุเก่า
Inspection
ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ
Inspection
ไปยังตำแหน่งจัดเก็บจัดเก็บวัสดุ
Operation
หยิบวัสดุตามจำนวน
Operation
ตัดจ่ายและบันทึกในระบบ (SAP)
Storage
พิมพ์บิลใบเบิก
Operation
จ่ายวัสดุและบิลใบเบิกให้พนักงานที่มาเบิก Operation
-

Time
(min)
0.03
1.45
1.53
16.30
1.25
0.25
2.30

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการเบิกวัสดุก่อนการปรับปรุง
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเบิกวัสดุโดยเริ่มจากกระบวนการที่ 1 รับใบรายการเบิกวัสดุและรับ
วัสดุเก่ามีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 0.03 นาที กระบวนการที่ 2 ตรวจสอบใบรายการเบิกวัดสุ มีระยะเวลา
ในการดำเนินงานเท่ากับ 1.45 นาที กระบวนการที่ 3 ทำการไปหยิบวัสดุที่ตำแหน่งจัดเก็บ มีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเท่ากับ 1.53 นาที กระบวนการที่ 4 หยิบวัสดุตามจำนวน มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 16.30 นาที
กระบวนการที่ 5 ตัดจ่ายและบันทึกในระบบ มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 1.25 นาที กระบวนการที่ 6 พิมพ์
ใบเบิ ก มี ร ะยะเวลาในการดำเนิน งานเท่ า กั บ 0.25 นาที และสุ ด ท้ า ยจ่า ยวั ส ดุ แ ละบิ ล ใบเบิ ก ให้ ก ั บ ผู ้ม าเบิก
มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 2.30 นาที
Summary
Event
Operation
Transport
Delay
Inspection
Storage
Distance (ft)
Time (min)

Present
4
2
1
0
23.11

Proposed

Savings

ตารางที่ 2 ผลรวมขั้นตอนการเบิกวัสดุกอ่ นการปรับปรุง
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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ตารางที่ 2 แสดงถึงระยะเวลาในการทำงาน กระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงระยะทางในการดำเนินงาน
โดยมีกระบวนกระบวนการในการดำเนินการดังนี้
1.Operation 4 กระบวนการ
2.Inspection 2 กระบวนการ
3.Storage 1 กระบวนการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมเท่ากับ 23.11 นาที
4.3.2. ขั้นตอนการดำเนินงานหลังปรับปรุง
Process Description

Chart Symbol

รับใบเบิกวัสดุและซากวัสดุเก่า
ตรวจสอบใบเบิกวัสดุ
ไปยังตำแหน่งจัดเก็บจัดเก็บวัสดุ
หยิบวัสดุตามจำนวน
ตัดจ่ายและบันทึกในระบบ (SAP)
พิมพ์บิลใบเบิก
จ่ายวัสดุและบิลใบเบิกให้พนักงานที่มาเบิก

Inspection
Inspection
Operation
Operation
Storage
Operation
Operation

Dist. In
Feet
-

Time
(min)
0.03
1.45
1.53
10.25
1.25
0.25
2.30

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการเบิกวัสดุหลังการปรับปรุง
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเบิกวัสดุโดยเริ่มจากกระบวนการที่ 1 รับใบรายการเบิกวัสดุและรับ
วัสดุเก่ามีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 0.03 นาที กระบวนการที่ 2 ตรวจสอบใบรายการเบิกวัดสุ มีระยะเวลา
ในการดำเนินงานเท่ากับ 1.45 นาที กระบวนการที่ 3 ทำการไปหยิบวัสดุที่ตำแหน่งจัดเก็บ มีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเท่ากับ 1.53 นาที กระบวนการที่ 4 หยิบวัสดุตามจำนวน มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 10.25 นาที
กระบวนการที่ 5 ตัดจ่ายและบันทึกในระบบ มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 1.25 นาที กระบวนการที่ 6 พิมพ์
ใบเบิ ก มี ร ะยะเวลาในการดำเนิน งานเท่ า กั บ 0.25 นาที และสุ ด ท้ า ยจ่า ยวั ส ดุ แ ละบิ ล ใบเบิ ก ให้ ก ั บ ผู ้ม าเบิก
มีระยะเวลาในการดำเนินงานเท่ากับ 2.30 นาที
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Summary
Event
Operation
Transport
Delay
Inspection
Storage
Distance (ft)
Time (min)

Present
4
2
1
0
17.06

Proposed

Savings

ตารางที่ 4 ผลรวมขั้นตอนการเบิกวัสดุหลังการปรับปรุง
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 4 แสดงถึงระยะเวลาในการทำงาน กระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงระยะทางในการดำเนินงาน โดยมี
กระบวนกระบวนการในการดำเนินการดังนี้
1.Operation 4 กระบวนการ
2.Inspection 2 กระบวนการ
3.Storage 1 กระบวนการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานรวมเท่ากับ 17.06 นาที
5 ผลที่ได้จากการทำการแก้ไขปรับปรุงงาน
จากการทำการศึกษาการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ ภายในคลังวัสดุ บริษัท ทูลลิ่ง แมชีน
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จ ัดทำโครงงานได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) มา
ปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งพนักงานใช้เวลาในการหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการเบิก เนื่องจากไม่มี
ป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัสวัสดุมีจำนวนมากทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวนของวัสดุทั้งหมดได้
ทำให้เกิดความสูญเสียของเวลาในการเบิกจ่ายวัสดุ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงนำแนวคิดเกี่ยวกั บการควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual Control) มาประยุก ต์ใช้ในการแก้ไขปรับ ปรุง วิธีก ารปฏิบ ัติง าน ทำให้ก ระบวนการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในกระบวนการทำงานของพนักงานลง โดยการจัดทำแผนผังคลังวัสดุและเปลี่ยนจากการ
สอบถาม เป็นการติดป้ายบ่งชี้รายละเอียดและข้อจำกัดในการเบิกไว้ที่กล่องเก็บวัสดุ และจัดทำป้ายป้ายแสดงการใช้สี
ตามสถานะ ติดไว้ภายในคลังวัสดุ ซึ่งก่อนปรับปรุงใช้เวลาในขั้นตอนการเบิกวัสดุทั้งหมด 23.11 นาที หลังจากการ
ปรับปรุงสามารถลดเวลาลงลงเหลือเพียง 17.06 นาที สามารถลดเวลาทั้งกระบวนได้ 6.05 นาทีหรือคิดเป็นร้อยละ
26.18 และสามารถลดการสูญเปล่าของเวลาในการเบิกจ่ายวัสดุ ทำให้พนักงานทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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5.1 ผลการปรับปรุง
ระยะเวลาในขัน้ ตอนการเบิกวัสดุ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
23.11 นาที
17.06 นาที

ผลต่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ลดลง 6.05 นาที

ตารางที่ 5 ผลการปรับปรุงระยะเวลาในขั้นตอนการเบิกวัสดุ
ที่มา: บริษทั ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จากตารางที่ 5 ผลการปรับปรุง ระยะเวลาในขั้นตอนการเบิกวัสดุ สรุปผลได้ว่า หลังจากที่ผู้จัดทำโครงงานได้
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกคลังวัสดุ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากพนักงานใช้เวลา
ในการหาหรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุตามใบรายการเบิก เนื่องจากไม่มีป้ายบ่งชี้ที่แน่นอนและรหัสวัสดุมจี ำนวนมาก
ทำให้พนักงานไม่สามารถจำรายละเอียดหรือจำนวนของวัสดุทั้งหมดได้ ซึ่งแต่ละครั้งในการเบิกพนักงานจะใช้เวลาทั้ง
กระบวนการเฉลี่ยทั้งสิ้น 23.11 นาที โดยประมาณ เมื่อมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเบิกวัสดุ พบว่า เวลาที่ใช้ในการเบิกวัสดุลดลงโดยเฉลีย่ 6.05 นาที หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.18 จากเวลาที่ในใช้ในการเบิกก่อนปรับปรุง
6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการสหกิจศึกษา
1 ได้นำความรู้ท ัก ษะการปฏิบ ัติง าน กระบวนการทำงานต่าง ๆ และได้ท ราบถึง บทบาท หน้าที่ และ
ความสำคัญของการทำงาน
2 ได้เรียนรู้ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหา และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานเพื่อนำมาหาวิธกี าร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้
3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มมากขึ้นและใช้อุปกรณ์สำนักงานได้อย่าง ถูกต้อง เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร หรือการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
7 ข้อเสนอแนะ
จากการเข้าศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในบริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยได้ศึกษาขั้นตอน
กระบวนการเบิก วัสดุภายในแผนกคลังวัสดุ ซึ่ง เกิดจากการใช้เ วลานานในการค้นหา และตรวจสอบจำนสนวัสดุ
เนื่องจากเกิดความสูญเปล่าของเวลาในกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
5.3.1.1 บริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถนำแนวทางการปรับปรุงที่ทางผู้จัดทำโครงงานได้
จัดทำขึ้น ไปประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ โดยการนำรูปแบบการค้นหาหรือการตรวจสอบจำนวนวัสดุที่ปรับปรุงใหม่จาก
เดิมโดยการปรับรูปแบบป้ายบ่งชี้ที่ติดไว้ที่กล่องวัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้น
5.3.1.2 บริษัท ทูลลิ่ง แมชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เวลาในการหา
หรือตรวจสอบจำนวนของวัสดุและเกิดการเคลื่อนไหวที่จำเป็นที่ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้น ไปประยุกต์ใช้วัสดุประเภทอื่น ๆ
ภายในคลังวัสดุทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในจุดงานได้มากขึ้น
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