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บทคัดยอ 
 บริษัท ไมอามี่โคท จํากัด เปนบริษัทชั้นนําในการผลิตและขายสินคาประเภทสารเคลือบกระปองใน
ประเทศไทยและสงออกไปยังตางประเทศ แตเน่ืองจากปจจุบันบริษัทไดประสพกับปญหาคุณภาพของสินคา  
นั่นคือการเกิดสินคาไมไดคุณภาพเปนจํานวนมาก และตอเนื่อง อยางเห็นไดชัดทําใหเกิดการสูญเสียตนทุน 
และเวลาจํานวนมาก มีผลกระทบตอการแขงขันทางธุรกิจ  ดังนั้นทางบริษัทไดคนหาสาเหตุของปญหาและหา
แนวทางการแกไขปญหา เพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น ท้ังตนทุนการผลิตและเวลาในการผลิต เพ่ือลดตนทุน 
เพ่ิมผลกําไรของบริษัท และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางการคา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพ่ือลดการ
สูญเสียตนทุนท้ังหมดจากการผลิตสินคาท่ีไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการ
ดานการจัดเก็บ และ เพ่ือลดเวลาการสูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา 
 จากการศึกษาพบวา ปญหาของการสูญเสียท่ีเกิดจากสินคาไมไดคุณภาพ 3 ประเภทคิดเปนจํานวนเงิน
เทากับ 56 ลานบาท มีปริมาณเทากับ 4% ของสินคาท่ีผลิตไดท้ังหมด นับวาเปนการสูญเสียท่ีมีปริมาณมาก และ 
พบอีกวา มีสาเหตุท่ีทําใหเกิดการสูญเสียหลายประการ โดยสาเหตุหลักเกิดจาก วิธีการปฏิบัติงาน ในสวนการผลิต
และตรวจสอบคุณภาพของสินคา สภาพแวดลอมของอากาศ วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการพัฒนาคุณภาพ
ของสินคา จากการศึกษาไดขอสรุปแยกตามประเภทของสินคา โดยการนําเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพมากขึ้น และการดําเนินกลยุทธท่ีสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ทําใหสามารถลดความสูญเสียท่ี
เกิดจากสินคาไมไดคุณภาพ และยังไดผลกําไรมากขึ้น   จากการแกไขปญหาของสินคาประเภท WHITE 
COATING ตามแนวทางที่กําหนดสามารถลดมลูคาความสูญเสียรวมทั้งส้ิน 24,054,000 บาท หรือ 84% ของ
มูลคาความสูญเสียท้ังหมด 28,800,000 บาท และหลังจากหักเงินลงทุนซื้อเคร่ืองมือตรวจวัดเฉดสีแลว จะไดรับ
ผลประโยชนสุทธิ 24,615,000 บาท  จากการแกไขปญหาของสินคาประเภท LACQUER ตามแนวทางแกไขที่
กําหนดท้ังหมดสามารถลดมูลคาความสูญเสียรวมทั้งส้ิน 17,010,000 บาท หรือ 78% ของมูลคาความสูญเสีย
ท้ังหมด 21,800,000 บาท  และจากการแกไขปญหาของสินคา VARNISH ตามแนวทางแกไขท่ีกําหนดท้ังหมด
สามารถลดมูลคาความสูญเสียรวมทั้งส้ิน 2,760,000 บาท หรือ 83% ของมูลคาความสูญเสียท้ังหมด 3,300,000 
บาท  จากการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียตนทุนสินคาไมไดคุณภาพท้ังหมดะสามารถลดความสูญเสียได
รวมท้ังส้ิน 45,985,800 บาท หรือ 87% ของมูลคาความเสียหายกอนทําการแกไข 52,600,000 บาท 

 
คําสําคัญ : ตนทุน, ลดความสูญเสีย, ประสิทธิภาพ 
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 1. บทนํา 
 บริษัทไมอามี่โคท จํากัด กอต้ังในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2535 เปนบริษัทท่ีกอต้ัง เพ่ือดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับสารเคลือบโลหะ หรือวัสดุเคลือบกระปอง โดยบริษัทไมอามี่โคท จํากดั โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
24 ลานบาทในระยะเริ่มแรก บริษัทไมอามี่โคท จํากัดผลิตเรซิน และวัสดุเคลือบกระปองไดปละ 3,600 ตัน 
โดย 70 เปอรเซ็นตขายภายในประเทศ และอีก 30 เปอรเซ็นตของที่ผลิตไดจะถูกสงไปจําหนายยังประเทศ 
โดยผลิตภัณฑท่ีจําหนายคือ White Coating เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานนอก มีสีขาวลวน  Lacquer 
เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานใน มีท้ังสีเงิน และสีทอง Varnish เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานนอก มี
ท้ังสีเงิน และสีทอง  Ink เปนหมึกพิมพใชกับการพิมพบนแผนโลหะ ดานนอก มีหลายสีตาม ความ
ตองการของลูกคา  ลูกคาหลักของบริษัท  คือ ผูผลิตภาชนะบรรจุ (Can Maker) ท่ีมีการผลิตภาชนะจากโลหะ เชน 
เหล็ก และ อลูมิเนียม เปนผูเคลือบแผนโลหะ และ ผลิตขึ้นรูปกระปอง โดยใชสารเคลือบกระปองจากบริษัทท่ีทํา
สารเคลือบกระปอง  
 ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ สินคาท่ีผลิตออกมาไดเปนจํานวนมาก ไมสามารถทําตามคุณสมบัติและเฉดสีท่ีมี
มากมายหลากหลายประการไดครบทุกตามความตองการของลูกคา ประกอบกับตัวแปรหลายๆประการในการ
ผลิต ทําใหเกิดสินคาท่ีไมไดคุณภาพ(คุณภาพตามตองการของลูกคา) กอใหเกิดความสูญเสียดานตนทุนและ
เวลา จํานวนมาก  ผลจากการสูญเสียตนทุนและโอกาสนี้ ทําใหเกิดความเสียเปรียบในดานการแขงขัน 
เน่ืองจากตองกําหนดราคาขายที่สูงกวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบางคร้ังลูกคาตัดสินใจ เปล่ียน 
Supplier  ซึ่งการสูญเสียนี้ เปนการสูญเสียลูกคาระยะยาว เพราะลูกคาไมตองการเปล่ียน สารเคลือบในการ
เคลือบผิวโลหะบอยๆ เนื่องจากมีผลกระทบตอการเดินเคร่ืองจักรการผลิต ซึ่งตองปรับใหเหมาะสมกับสาร
เคลือบเหลานี้ดวย  ปญหาท่ีเกิดขึ้น นับเปนมูลคาสูญเสีย ถึง 56 ลานบาท หรือ 4% ของตนทุนการผลิตสินคา
รวม 1,300 ลานบาท หรือ 4% ในป 2549-2550  มูลคาความสูญเสีย สามารถแยกไดโดยเปน WHITE 
COATING 30 ลานบาท  LACQUER 22 ลานบาท  VARNISH 4 ลานบาท  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทําการศึกษา
เพ่ือลดการสูญเสียตนทุนท้ังหมดจากการผลิตสินคาท่ีไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
การจัดการดานการจัดเก็บ และเพ่ือลดเวลาการสูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา 
  
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

บุญเลิศ เอ๊ียวพรชัย (2540) [1] ศึกษาการปรับปรุงการผลิตสําหรับโรงงานฉนวนใยแกว เปนการศึกษา
สภาพและปญหาในระบบการผลิตของโรงงานฉนวนใยแกว และประยุกตใชวิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ดาน
การวางแผนการผลิต และพัสดุคงคลังเพ่ือแกไขปญหาในการศึกษาไดใชโรงงานผลิตฉนวนใยแกวแหงหนึ่งเปน
กรณีศึกษา จากการศึกษาพบวา ปญหาในระบบการผลิตฉนวนใยแกว คือขาดประสิทธิภาพในการพยากรณความ
ตองการ, การวางแผนการผลิตและการควบคุมพัสดุคงคลัง ทางผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดย (1) การปรับปรุงเทคนิคการพยากรณ โดยใชขอมูลความตองการในอดีตมาหาวิธีพยากรณเฃิง
ปริมาณท่ีเหมาะสม (2) การปรับปรุงวิธีการวางแผนการผลิต โดยมีการกําหนดจุดส่ังผลิต การกําหนดระดับพัสดุคง
คลังเปาหมาย และการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑแบบผสม (3)การใชคอมพิวเตอรในการกําหนดตารางการผลิตและ
ควบคุมพัสดุคงคลัง โดยรวมกับการใชทฤษฎีการวางแผนการผลิต และควบคุมปริมาณพัสดุคงคลังมาประยุกตโดย
ใชโปรแกรม "Visual Basic" มาชวยในการจัดเก็บ, ประมวลผลและจัดทํารายงานท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การกําหนดตารางการผลิตและการวางแผนพัสดุคงคลัง ผลจากการวิจัยพบวา ภายหลังการปรับปรุงตามแนวทางตาง 
ๆ ท่ีเสนอแนะ ทําใหระบบการผลิตดีขึ้น โดยมีการใชวิธีพยาการณของวินเตอร ซึ่งปรากฏวาใหคาความคลาดเคล่ือน
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 นอยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนกับวิธีการพยากรณอื่นๆ เชน วิธีหาคาเฉล่ียเคล่ือนท่ีวิธีเอกซโพเน
เเชียล และวิธีของโฮลท สําหรับในดานการวางแผนการผลิต ท่ีสามารถลดตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการผลิต
และพัสดุคงคลัง กลาวคือสามารถลดตนทุนการส่ังผลิต, ตนทุนการเก็บรักษาและตนทุนการขาดแคลนลงไดประมาณ
รอยละ 2.58, 14.04 และ 96.50 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการกําหนดตารางการผลิต และควบคุมพัสดุคงคลัง ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการแกไข
ขอมูล, ประมวลผลและจัดทํารายงาน   

พจนาท ศุภวันต (2544) [2]   ศึกษาโครงสรางการผลิตของไทย  พบวาภาคการผลิตนับเปนภาค
เศรษฐกิจหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และไดทวีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือใหการสงเสริมภาคการผลิตของประเทศเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับประเภทของทรัพยากรที่
ประเทศมีอยู จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาถึงลักษณะของเทคนิคการผลิตท่ีใชภาคการผลิตของ
เศรษฐกิจเพ่ือที่จะทําใหทราบถึง ประสิทธิภาพของการใชปจจัย  วัตถุประสงคในการศึกษาถึงโครงสราง, อตัรา
การเปล่ียนแปลงของใชปจจัยของการผลิต ในภาคเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และบริการ ในการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งกอประโยชนตอการพัฒนา และวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ การศึกษานีใ้ชวิธี
สมการถดถอยอยางงายในการหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตาง  ๆ โดยพิจารณาจากสมการการผลิตแบบคอบบ-
ดักลาส และใชเกณฑทางสถิติเปนขอพิจารณาในการหาสมการผลิตท่ีเหมาะสมมากที่สุด โดยการใชขอมูลทุติยภูมิ
ประเภทอนกุรมเวลารายป ตั้งแตปพ.ศ. 2533 – 2543 ของผลผลิตมวลรวม, การสะสมทุน และจาํนวนแรงงาน รายภาค
การผลิต  
ผลการวิเคราะหพบวา สมการท่ีมคีวามเหมาะสมในการอธิบายสมการการผลิตของประเทศไทย มีใชปจจัยทุนมากอยูใน
ภาคการผลิตของสาขาบริการมากเกินไป จึงทําใหอัตราการเพ่ิมของปจจัยทุนเพ่ิมมากกวาอัตราการเพ่ิมของผลผลิตท่ี
เกิดขึ้น และอัตราการเพิ่มของปจจยัแรงงานจะสงผลใหอัตราการเพ่ิมของผลผลิตท่ีเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น 

จิตชนก วุฒิจํานงค (2533) [3]  ศึกษาปญหาการผลิตและการตลาดดอกไมประดิษฐเพ่ือการสงออกของ
ไทย ดอกไมประดิษฐ เปนสินคาสงออกท่ีสําคัญหนึ่งของประเทศไทยที่มีมูลคาการสงออกอยูในระดับสูง 
สามารถนํารายไดจากตางประเทศเขามาเปนจาํนวนมาก ในชวงระยะเวลา 8-7 ปท่ีผานมา แตอยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริกาไดตัด GSP สําหรับดอกไมผาประดิษฐดวยมือจากประเทศไทย การตัด GSP 
ดังกลาวเปนเหตุใหเกิดผลกระทบอยางมากตอการสงออกดอกไมประดิษฐจากประเทศไทยเนื่องจาก 
ผูบริโภคชาวอเมริกัน จะตองเสียภาษีสินคาเขาสูงขึ้นอีก17เปอรเซ็นตยิ่งกวานั้นคาจางแรงงานก็สูงขึ้นใน
ขณะเดียวกันกับท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเริ่มเขามามีบทบาท ในการสงออกดอกไมประดิษฐในตลาด
ตางประเทศรายสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอมันตะวันตก เนื่องจากมีราคาขายตํ่าและคาจาง
แรงงานถูกดังนั้นธุรกิจดอกไมประดิษฐของประเทศไทยจึงเริ่มมีปญหาหลายประการ การจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะวิเคราะหสถานการณทางดานการผลิตและการตลาดดอกไมประดิษฐของประเทศไทย 
พรอมท้ังหาแนวทางแกไข ขอมูลท่ีใชในการศึกษานั้น สวนหนึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ท่ีสวนมากไดมาจากการ
สัมภาษณบริษัทผูผลิตและสงออกดอกไมประดิษฐท้ังหมด 23 บริษัท ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาลและ
ยังคงเปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน และอีกสวนหนึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิไดมาจากหนวยราชการตาง ๆ เชน กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน ผลที่ไดจากการวิเคราะห แสดงใหเห็นวา ปญหา
ดานการผลิตสวนใหญ คือ ตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น อีกท้ังการขาดแคลนแรงงาน
ฝมือสําหรับในดานการตลาด จะพบวา การสงออกดอกไมประดิษฐของประเทศไทย ขึ้นอยูกับตลาดใหญเพียงตลาด
เดียว คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยสงออกดอกไมประดิษฐไปยังสหรัฐอเมริกา ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของ
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 มูลคาการสงออกท้ังหมด และปญหาตอเนื่องมาจากตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น ทําใหราคาขายสินคาสูงขึ้น ซึ่งปญหาน้ี
เปนอุปสรรคสําคัญในการขยายตลาด   สําหรับการวิเคราะหทางสถิตินั้น เพ่ือเปนการยืนยันขอสรุป ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหปรากฎวา ทางดานอุปสงค ราคาสงออกมีผลตอปริมาณความตองการจากตางประเทศมาก ในขณะท่ี
อุปทานกลับตรงขาม ราคาสงออกไมใชส่ิงจูงใจสําคัญใหทําการผลิตเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะหยังแสดงใหเห็น
วา ในดานการแขงขันกับผูผลิตตางประเทศในตลาดสหรัฐอเมริกายังไมถึงขึ้นแยงลูกคากัน สําหรับในดานการผลิต 
จากการวิเคราะหพบวา ผูผลิตมีแนวโนมท่ีจะนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน ในบางขั้นตอนที่สามารถนํา
เครื่องจักรมาแทนได เนื่องจากความยืดหยุนของผลตอบแทนจากเครื่องจักมีคาสูงกวาจากแรงงานคน 
    แนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ นั้น ผูผลิตและหนวยงานรัฐบาลควรจะรวมมือกันเชน รวมกัน
จัดต้ังศูนยพัฒนาแรงงานชางฝมือ เพ่ือใหแรงงานมีทักษะและความชํานาญ ในขณะเดียวกันผูผลิตควรจะมี
ส่ิงจูงใจในการทํางาน เชนสวัสดิการตางๆ นอกเหนือจากการใหคาจาง สําหรับทางภาครัฐบาล ควร
จัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การจัดสรางทาเรือน้ําลึก เพื่อใหเรือใหญ
สามารถเขามาจอดขนถายสินคาไดอยางสะดวก เปนตน ยิ่งกวานั้น การยนระยะเวลาการคืนภาษีนําเขา
วัตถุดิบใหแกผูผลิตเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหบริษัทผูผลิตสามารถใชเงินทุนท่ีมีอยูหมุนเวียนไดมากขึ้น   

เศกสันต งาวสุวรรณ (2544) [4] การศึกษาความสามารถของปจจัยการผลิตในการสรางความ
เจริญเติบโตของสาขาอุตสาหกรรม  สาขาอุตสาหกรรมนับเปนสาขาที่มีความสําคัญอยางมากในการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความสามารถของปจจุบัน แรงงาน และ
ระดับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในการสรางความเจริญเติบโตในสาขาอุตสาหกรรม การคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต จะชวยใหการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ยั่งยืนตอไป วัตถุประสงคหลักในการศึกษา ศึกษาถึงความสามารถของปจจัยการผลิตในการสรางความ
เจริญเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเหมืองแรและยอยหิน อุตสาหกรรมกอสรางซึ่ง
ประกอบดวย ปจจัยทุน แรงงาน และระดับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ. 2513-2541 โดยอาศัยสมการ
การผลิต พบวา ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตคาความยืดหยุนของ ผลผลิตตอปจจัยทุนมีคาเทากับ 0.6847 คา
ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยแรงงานมีคาเทากับ 0.0723 สาขาอุตสาหกรรมกอสราง คาความยืดหยุนของ
ผลผลิตตอปจจุบันมีคาเทากับ 0.6257 คาความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยแรงงานมีคาเทากับ 0.2799 สาขา
อุตสาหกรรมเหมืองแรและยอยหิน คาความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยทุนมีคาเทากับ 0.3693 คาความยืดหยุน
ของผลผลิตตอปจจัยแรงงานมีคาเทากับ 0.0967 จากการศึกษาพบวาในระยะแรก อัตราการเจริญเติบโตจาก
ความสามารถของปจจัยการผลิตทุนแรงงาน และระดับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ของสาขาอุตสาหกรรม มีอัตรา
การเจริญเติบโตจากปจจัยการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้นและลดลงสลับกันไป โดยปจจัยแตละชนิดมีความโดดเดนท่ีใกลเคียง
กันไมแตกตางกันมากนัก สวนในระยะหลัง สาขาอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตจากความสามารถของ
ปจจัยทุนเปนสําคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมกอสราง แตท้ังสองสาขายังขาดประสิทธิภาพ
ในการใชเทคโนโลยี ซึ่งแตกตางกับสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแรและยอยหิน มีการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางมาก เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตที่มาจากปจจัยแรงงานของทั้งสามสาขาอยูในเกณฑต่ํา และมีแนวโนม
ลดลง ขอเสนอแนะ จากการศึกษาทําใหทราบวา การพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีนั่งยืนนั้น นอกจากการเตรียมความ
พรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาปจจัยทุนท่ีดีแลว จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของแรงงานใหสามารถปรับตัวเองใหเขากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปได การวางโครงสรางการศึกษาอยางเปนระบบ
และสอดคลองกบัเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศ จะนํามาซ่ึงการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการผลิต
อื่นๆ ยังสงผลตอพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป 
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 3. วิธีการศกึษา 
จากการศึกษาและเก็บขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดมาวิเคราะหหาสาเหตุหลัก และ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ

ตนทุนที่สูญเสีย ซึ่งรายละเอียดของสาเหตุการสูญเสียจะไดแสดงตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1: รายละเอียดของเปอรเซ็นตการสูญเสีย 
 

ลักษณะปญหา WHITE COATING LACQUER VARNISH 

เฉดสี 96% 1% - 
ลักษณะพ้ืนผิว 4% - 13% 

เปนรอยขีดขวนงาย - - 5% 
หลุดลอก - 13% - 
ความหนืด - 86% - 

BLUSHING* - - 82% 
 
*Blushing หมายถึง คุณสมบัติท่ีสูญเสียความแข็งแรงของชั้นสารเคลือบหลังจากผานการฆาเชื้อดวยความ
รอนจากหมอฆาเชื้อ 
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 ตารางที่ 2: แสดงรายละเอียดของมูลคาความเสียหาย (ลานบาท) 
 

ลักษณะปญหา 
WHITE 

COATING 
LACQUER VARNISH 

WARE HOUSE (PER 
YEAR) 

เฉดสี 28.8 0.2 - - 
ลักษณะพ้ืนผิว 1.2 - 0.5 - 

เปนรอยขีดขวนงาย - - 0.2 - 
หลุดลอก - 2.9 - - 
ความหนืด - 18.9 - - 

BLUSHING* - - 3.3 - 
รวมท้ังสิ้น 30.0 22.0 4.0 1.6 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นมูลคาความเสียหายของสินคาไมไดคุณภาพเปนจํานวนเงิน แบงแยก
ตามประเภทของปญหาหลัก จะเห็นไดชัดเจนถึงมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากปญหาเฉดสี คิดเปนจํานวน
เงิน 30.0 ลานบาท  ปญหาลักษณะพื้นผิวเปนจํานวนเงิน 1.7 ลานบาท ปญหารอยขีดขวนงาย 0.2 ลาน
บาท ปญหาหลุดลอกเปนจํานวนเงิน 2.9 ลานบาท ปญหาความหนืดเปนจํานวนเงิน 18.9 ลานบาท 
ปญหา Blushing เปนจํานวนเงิน 3.3 ลานบาท และคาใชจายในการเชาอาคารจัดเก็บสินคาไมไดคุณภาพ 
เปนจํานวนเงินปละ 1.6 ลานบาท ตามลําดับ  และเนื่องจากการผลิตสินคาไมไดคุณภาพเกิดขึ้นเปน
จํานวนมาก จึงทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บมากดังรูปท่ี 1 บริษัทไดเสียคาใชจายในการเชา
พ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในการจัดเก็บสินคาไมไดคุณภาพนี้ เปนมูลคาเดือนละ 133,400 บาท หรือ ปละ 1,600,800 
บาท 
 

 
 

รูปท่ี 1:  อาคารจัดเก็บสินคาไมไดคุณภาพเพ่ิมเติม 
 

4. แนวทางการแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและพบวาสาเหตุมาจากสาเหตุหลักหลายประการแบงตามประเภทหลัก
ของสารเคลือบกระปอง คือ WHITE COATING,  LACQUER และ VARNISH ดังนั้นในการพิจารณาเลือกแนวทาง
เพ่ือลดตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ คือการศึกษาขอมูล และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และ 
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 เครื่องมืออุปกรณสําหรับตรวจสอบคุณภาพของสินคา สูตรการผลิต และ สภาพอากาศ  ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางใน
การแกปญหาในเรื่องของตนทุนและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ
มากขึ้น  
 4.1 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ WHITE COATING  
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา WHITE COATING จะสามารถ
แสดงคาความสูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปท่ี 2 ดังนี้  
 

17.3

7.2

4.3

-

5.0

10.0

15.0

20.0

มูลคา (ลานบาท)

1สาเหตุของปญหา

มูลคาความเสียหายสินคา WHITE COATING  เนื่องจากปญหาเฉดสี 
 ป 2549-2550

แสงท่ีใชในการดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา
พนักงานตรวจเฉดสีผิดพลาด
ขอบเขตของเฉดสีท่ีแคบ

 
รูปท่ี 2:  สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ WHITE COATING 

  
  4.1.1 ปญหาเกิดจากแสงในการตรวจดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา 
  สาเหตุท่ีมีมูลคาความเสียหายมากที่สุด คือแสงในการดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา ซึ่งเปนมูลคา 
เทากับ 23.0 ลานบาท พบวาหองดูเฉดสีมีหองเดียวและแสงจากหลอดไฟที่ใช เปนคนละสี กับท่ีลูกคาใช เปน
ตัวแปรหนึ่งท่ีทําใหบริษัทตองปรับเปล่ียนวิธีการตรวจดูเฉดสี และหาเคร่ืองมืออุปกรณในการตรวจดูเฉดสีดัง
รูปท่ี 3 ในแสงตางๆ ท่ีใหเหมือนกับลูกคามากท่ีสุด อุปกรณในการดูเฉดสีดังกลาวไดแก  
 

 
รูปท่ี 3:  เครื่องมือ LIGHTING CABINETS       รูปท่ี 4:   เครื่อง COLORIMETERS  
 
 อุปกรณ LIGHTING CABINETS นี้มีขนาดตางๆ กัน ตั้งแต 50 เซนติเมตรถึง 120 เซนติเมตร 
ตามขนาดของงานท่ีใช  โดยปกติแผนเคลือบ WHITE COATING จะใชขนาด 60 เซนติเมตร มีผนัง 3 
ดานโดยเคลือบดวยสีเทาธรรมชาติ เพ่ือขจัดปญหาผลกระทบกับสีที่แวดลอมแผนเคลือบสี  และมีสวนบน
ปดเปนแผงไฟ Artificial Day Light ท่ีมีแสงและสีของหลอดไฟคงที่ ขจัดปญหาของแสงอาทิตยท่ีมีแสง
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.                 

√ (∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2

และสี ผันแปรตามเวลาและภูมิอากาศ ของทองฟาเชนความแตกตางระหวางแสงของทองฟาที่มีเมฆมาก 
กับ ทองฟาท่ีไมมีเมฆมาก หรือยามทีทองฟาคร้ึมฝน เปนตน และไมเปลืองพ้ืนท่ี สามารถไวในหองได 
เนื่องจากมีขนาดเล็ก จากการท่ีนําเครื่องมือนี้มาใช จะสามารถลดมูลคาความเสียหายได ประมาณ 75% 
ของมูลคาความเสียหายท้ังหมด อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการดูดวยสายตาเปนส่ิงท่ีใกลเคียงกับมาตรฐานมาก  
แตความเส่ียงตอการผิดเพ้ียนของเฉดสี WHITE COATING อีก 20% ก็อาจเกิดขึ้นได  บริษัทจึงจําเปนตองใช
เครื่องมือวัดคาสีของแผนเคลือบ คือเครื่อง COLORIMETERS ดังรูปท่ี 4 กับสีของแผนเคลือบมาตรฐาน ในการ
แกปญหาการผิดพลาดจากตาของผูท่ีดูเฉดสีไดอีก ทางหนึ่ง เคร่ือง COLORIMETERS นี้จะสามารถวัดคาของ
สี เปนคาแตกตางระหวางเฉดสีมาตรฐานและ แผนตัวอยางท่ีตองการเปรียบเทียบ เปนคา 

- ∆ L*  แสดงคาแตกตางของความสวางของสี 

- ∆ E*ab  แสดงคาแตกตาของเฉดสี ซึ่งคํานวณไดมากจาก ∆ L* , ∆ a*  ∆ b*    

 
 COLOR DIFFERENCE ∆ E*ab     =                                                          (1)                                                 
 
 จากผลของคาความแตกตางท่ีแสดงตามชวงตางๆ ทําใหมีความแมนยําในการเทียบเฉดสีท่ีผลิตไดกับ
มาตรฐานใหเปนสีท่ีคนจะมองเห็นเปนสีเดียวกัน ไดอยางดีขึ้นจากการดูดวยสายตาของคนที่มีความชํานาญไม
เทากัน จากการที่นําเคร่ืองมือน้ีมาใช คาดวาจะสามารถลดมูลคาความเสียหายได ประมาณ 15% ของมูลคา
ความเสียหายท้ังหมด  
 จากมูลคาการลงทุนและผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการนํา LIGHTING CABINETS และ 
COLORIMETERS มาใชในการแกปญหา แสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้  
 

ตารางที่ 3: มูลคาการลงทุนและผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 
 
 4.2 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ LACQUER  
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา LACQUER จะสามารถแสดงคา
ความสูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปท่ี 3  ดังนี้  
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13.0

7.0

1.8

-
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0

มูลคา (ลานบาท)

1สาเหตุของปญหา

มูลคาความเสียหายสินคา LACQUER  เนื่องจากปญหาความหนืดและหลุดลอก 
 ป 2549-2550

สถานที่จัดเก็บ พนักงานเติมสารผิด

ระยะเวลาการจัดเก็บ

 
รูปท่ี 3: สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ LACQUER 

  
  4.2.1 ปญหาจากการจัดเก็บสินคา LACQUER และอุณหภูมิของสภาพอากาศไมเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บ   
  เนื่องจากสินคา LACQUER เปนสินคาท่ีผลิตสารจําพวกพอลิเมอรเรซิน ท่ีสังเคราะหขึ้นดวย
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจากมอนอเมอร หากมีส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดปฏิกิริยานี้ตอสินคาLACQUER ท่ีผลิตเสร็จแลว 
(ซึ่งยังมีมอนอเมอรท่ียังไมไดทําปฏิกิริยาหลงเหลืออยู) ก็จะทําใหเกิดโมเลกุลท่ีใหญขึ้นจนเปนสาเหตุท่ีทําความ
หนืด (VISCOSITY) ของ LACQUER มีมากขึน้เรื่อยๆ และรวดเร็ว  และดวยเหตุนี้จะทําใหคุณสมบัติท่ีดีของ 
LACQUER ลดลงไปซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการหลุดลอกของฟลม LACQUER ดวยปจจัยสําคัญท่ีเปนส่ิงกระตุนให
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ใน LACQUER ท่ีผลิตเสร็จเปนผลิตภัณฑแลวนั้น คือ การจดัเก็บในสถานที่ไม
เหมาะสม เชน การนําไปวางไวกลางแสงแดด หรือ ท่ีๆมีอุณหภูมิสูง และระยะเวลาจัดเก็บนานเกินกวา 4-6 เดือน 
จะทําใหเกิดการเส่ือมของการยึดเหนี่ยวของโมเลกุล ทําใหคุณภาพของสินคาเส่ือมลงอันเปนสาเหตุใหเกิดความ
หลุดลอกไดมาก ดังรูปท่ี 4  

 
 

รูปท่ี 4: การจัดเก็บสินคา LACQUER ไวภายนอกอาคารจัดเก็บ 
 
  จากการศึกษาปญหาพบวา ลูกคา มักจะนําถัง LACQUER วางไวในสถานที่ท่ีแสงแดดสองถึง 
ตามรูปท่ี 4 ดงันั้นแนวทางการแกไข คือ การจัดทําขอมูลส่ือสารเกี่ยวกับขอควรระวังในการจัดเก็บ,และชวง
ระยะเวลาท่ีสินคามีประสิทธิภาพในการใชงานเต็มท่ี และระบุหมดอายุ ใหกับลูกคาไดรับทราบ และเขาใจถึง
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 ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บท่ีไมเหมาะสม ไปพรอมกับเอกสาร SPECIFICATION DATA หลังจากมีการ
จัดทําการแกไข โดยการส่ือสารถึงความสําคัญ ของการจัดเก็บท่ีถูกตองเพ่ือปองกันการแกปญหาของสินคา 
LACQUER ไดมีการจัดเก็บสินคาท่ีถูกตองดังรูปท่ี 5  
 

 
 

รูปท่ี 5: การจัดเก็บสินคา LACQUER ไวในอาคารจัดเก็บท่ีถูกตอง 

 
 จากแนวทางการแกไขปญหา ท่ีเกิดจากสาเหตุของการจัดเก็บสินคาในสถานที่ ท่ีไมเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการเก็บสินคาหลังจากมีการประชาสัมพันธ ใหกับทางลูกคา จะสามารถลดมูลคาความสูญเสีย
ไดถึง 10.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70% ของมูลคาความเสียหายทั้งหมด 14.8 ลานบาท  
 4.3 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ VARNISH 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา VARNISH สามารถแสดงคาความ
สูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปท่ี 6 ดังนี้  

2.0

1.0

0.3

-

0.5

1.0

1.5

2.0

มูลคา (ลานบาท)

1สาเหตุของปญหา

มูลคาความเสียหายสินคา VARNISH  เนื่องจากปญหา Blushing 
 ป 2549-2550

สวนผสมสูตรไมเหมาะสม พนักงานเติมสารผิด

ระยะเวลาการจัดเก็บ

 
รูปท่ี 6: สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ VARNISH 

 
 โดยปญหา Blushing เปนปญหาท่ีสําคัญที่สุด และมีมูลคาความสูญเสียมากท่ีสุดดวย คือมูลคาท้ังส้ิน 
3.30 ลานบาท ดังนั้น จะกําหนดแนวทางการแกไขในสวนท่ีเปน Blushing กอน และ เมื่อไดศึกษาสาเหตุของ
ปญหาแลวพบวา เกิดจากสาเหตุหลักคือ สูตรการผลิตท่ีมีสัดสวนของวัตถุดบิท่ียังไมสามารถรองรับความ
รุนแรงของสภาพการเคลือบ และฆาเชื้อของกระปองไดเพียงพอ และกอใหเกิดมูลคาความเสียหายท้ังส้ิน 2.6 
ลานบาท  และสาเหตุรองคือ ระยะเวลาในการจัดเก็บ 0.6 ลานบาท จึงกําหนดแนวทางการแกไขดังนี้ คือ  
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   4.3.1 ปญหาจากสูตรการผลิตของ VARNISH  
  ในการปรับปรุงสูตรการผลิต จากสวนผสมของสินคา ตองจัดทําการทดลองและตรวจสอบ
คุณสมบัติ หลายๆ ครั้ง จนกวาจะไดคาคุณสมบัติท่ีมีผลตอการแกปญหา BLUSHING ตามตองการ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 9: การปรับปรุงสัดสวนของสูตรการผลิต 
 

MIAMI COAT CO.,LTD.
FORMULATION : - PRODUCT NAME  :  FVARN1189

TYPE :  ACRYLIC VARNISH

CODE PLOBLEM A B C D

RASIN1 3.556             2.899             2.780             2.000             3.897             
RASIN2 3.445             3.445             4.110             3.115             4.567             
RASIN3 12.110           12.550           13.444           14.887           12.110           
SOLV1 23.000           23.000           22.500           24.175           23.220           
SOLV2 8.560             8.670             9.990             10.235           9.990             
ADDT1 34.000           34.000           33.450           31.340           31.340           
ADDT2 13.534           13.660           12.440           12.465           13.534           
WAX1 1.795             1.776             1.286             1.783             1.342             

TOTAL 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

%RATIO

 
   
 ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงสูตรการผลิต โดยการ ปรับปรุงสัดสวนการผลิตของวตัถุดิบแต
ละชนิดท่ีใหผลคณุสมบัติตางกัน ซึ่งจะคิดเปน สัดสวน % จนครบ 100% ในแตสูตร  แลวนําสูตรที่คํานวณไดไป
ทําการผลิตสินคาตัวอยาง เพ่ือทําการทดลองในหองทดลอง จนไดผลการทดลองตาม ตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10: ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแตละสูตรการผลิต 
 

MIAMI COAT CO.,LTD.
PROPERTY CHECKING 

PRODUCT NAME  :  FVARN1189

DECRIPTION
PLOBLEM A B C D

Viscosity (Sec @ 30C) 90 90 90 90 90

% TNV (190C-10 min) 39 39 39 39 39

B.S. (   C-10 min) 180 180 180 180 180

Impact (mm.) 1.0 1.3 1.5 1.0 1.1

Scratch (500 µ:g) 1000 1100 1500 1500 1450

MEK Rubbling (times) 15 20 35 35 40

Pencil Hardness HB HB HB 2H HB

Adhesion (%peeled) 0 0 0 0 0

Blushing (121C-90min) 4 3 2 1 3

Remark : Blushing 1 --> 5 :  Good ---> Bad 

VARIABLE OF FOMULATION

 
   

ตารางท่ี10 สามารถแสดงผลการตรวจสอบคุณสมบัติท่ีเปรียบเทียบระหวางสูตรการผลิตท่ีปรับปรุงใหมและ 
สูตรการผลิตเดิมท่ีเกิดปญหา Blushing ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงคาของคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการแกปญหา 
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 Blushing ไดอยางชัดเจน และมีแนวโนมคอนขางสูงในการแกปญหา Blushing ได โดยจะดูคา MEK RUBBING และ 
Blushing (121C-90 min) เปนหลัก จากแบบจําลองตารางของผลการทดลอง จะเห็นวา สูตรการผลิต-C เปนสูตรที่มี
คาคุณสมบัติ MEK RUBBING และ Blushing (121C-90 min) ดีท่ีสุด และจากผลการทดลองนี้ สามารถบงชี้ไดวา
บริษัทนาจะสามารถแกปญหา Blushing ไดประมาณ 80% ท้ังนี้อีก 20%ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและกระบวนการใน
การบรรจุอาหารท่ีบริษัทผูบรรจุอาหาร เชน สภาพของน้ําท่ีไหลเวียนในการฆาเชื้ออาหารหลังการบรรจุแลว และ 
อุณหภูมิท่ีถูกควบคุมคงที่แนนอน คือไมสูงเกินกวาท่ีกําหนดดวย  

 
5. สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียตนทุนสินคาไมไดคณุภาพตามท่ีกลาวมาพอสังเขปขางตน 
เมื่อทําการแกไขปญหาตางๆ จะสามารถลดความสูญเสียไดรวมทั้งส้ิน 45,985,800 บาท หรือ 87% ของมูลคา
ความเสียหายกอนทําการแกไข 52,600,000 บาท ตามรายละเอยีดดังนี้  

 
 เพ่ือคนหาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการผลิตสินคาไมไดคุณภาพ  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของ
บริษัทน้ัน ไดพบวา สาเหตุของปญหามีหลายประการ โดยแยกเปนสินคา WHITE COATING VARNISH  
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 LACQUER โดยแตละปญหาไดถูกแยกสาเหตุออกมาอยางเห็นไดชัดเจน เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 
ดังนี้     ปญหาของเฉดสี ไดพบสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา  ดังตอไปนี้ 
  - แสงท่ีใชในการตรวจเฉดสีไมตรงกับลูกคา  
  - ขอบเขตของเฉดสีมาตรฐานแคบเกินไป  
  - ความผิดพลาดของพนักงานตรวจเฉดสี 
 

ปญหาความหนืด และการหลดุลอก ไดพบสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา  ดังตอไปน้ี 
  - การจัดเก็บในสถานท่ีไมเหมาะสม คือการจัดเก็บไวในท่ีสัมผัสกับแสงแดด 
  - ระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเปนเวลานาน 
  - พนักงานเติมสารวัตถุดิบในการผลิตผิด 
   

ปญหา BLUSHING  ไดพบสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา  ดังตอไปนี้ 
  - สูตรการผลิตไมเหมาะสม 
  - ระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเปนเวลานาน 
  - พนักงานเติมสารวัตถุดิบในการผลิตผิด 
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