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บทคัดยอ 

จากการท่ีองคกรไดรับผลการประเมินการสงมอบจากลูกคาหลักมีแนวโนมท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการ
ควบคุมปริมาณสินคาไมเหมาะตอการจัดสง ทําใหงานในบางกระบวนการในองคกรตองเรงทําการผลิตเพ่ือทํา 
Stock ซึ่งสงผลใหเกิดงานในกระบวนการผลิต ( Work  In Process ) เพ่ิมขึ้น  ผลท่ีตามมาคือ ทําใหเกิดคอ
ขวดในกระบวนการตรวจสอบ และทําใหมีงานมากเกินไป วัตถุประสงคของการศึกษา  เพ่ือกําหนดปริมาณ
สินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมใหกับองคกร  จากการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาของปญหาดังกลาว
นั้นเกิดจากวิธีการทํางานแบบระบบผลัก ( Push  System ) โดยไมทราบความตองการของลูกคาอยางชัดเจน 
จึงสงผลทําใหเกิดคอขวดในบางกระบวนการ และระบบการไหลของานไมสม่ําเสมอ ดังนั้นการแกไขโดยการ
วางแผนงานโดยใชระบบดึง ( Pull  System )  โดยมี Kanban เขามาชวยในการควบคุมงานในกระบวนการ
ใหเปนระบบ  Visual  Control เพ่ือเปนการควบคุมการมองเห็นของระดับของงานในกระบวนการมากยิ่งขึ้น  
และมีการปรับ Lay – Out ใหมโดยมีการจัดการเรื่องของสถานีงานใหม ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้นเปน 20 %  และสามารถลดตนทุนในการตรวจสอบชิ้นงาน ไดคิดเปนมูลคาสูงถึง  120,000  
บาทตอป  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงสรางกลยุทธ ใหกับองคกรในการบริหารสินคาคงคลังของบริษัทได  
 

คําสําคัญ : กระบวนการผลิต; สินคาคงคลัง; ระบบผลัก; ระบบดึง 

 
1.  บทนํา 

บริษัทAAA ผลิตทอยางท่ีมีแรงดันระดับกลางและระดับตํ่า สําหรับกลุมรถยนต, กลุมรถจักรยานยนต 
และ กลุมอุตสาหกรรม ภายใตเครื่องหมายการคา “AAA” สําหรับตลาดในประเทศจําหนายใหกับบริษัทผูผลิต
รถยนต รถจักรยานยนต และตลาดทดแทน ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนรายไดในประเทศ 80% และตางประเทศ 20% 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน อุตสาหกรรมยางนอกยางใน และชิ้นสวนยางที่ใชในอุตสาหกรรม มี
สภาพเชนเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ กลาวคือ มีการแขงขันกันระหวางผูประกอบการรายอื่นๆ การ
คุกคามจากผูประกอบการรายใหมๆ อํานาจการตอรองจากผูขาย อํานาจตอรองจากผูซื้อ และสินคาชนิดอ่ืน ท่ี
สามารถทดแทนสินคาเดิมได การแขงขันในอุตสาหกรรมยางนอกยางในรถจักรยานยนต และชิ้นสวนยาง
อุตสาหกรรม แบงไดเปน 3 กลุมใหญ คือ โรงงานประกอบรถยนต รถจักรยานยนต อุตสาหกรรมที่ใชยางเปน
สวนประกอบ หรือท่ีเรียกวา OEM สวนท่ีสองเรียกวาตลาดทดแทน (Replacement Market)  
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ปญหาขององคกรไดรับผลการประเมินการสงมอบจากลูกคาหลักในทิศทางท่ีลดลง อันเนื่องมาจาก
การควบคุมปริมาณสินคาไมเหมาะตอการจัดสง ทําใหงานในบางกระบวนการในองคกรตองเรงทําการผลิต
เพ่ือทํา Stock เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางทันทีเมื่อมีคําส่ังซื้อสงผลใหเกิดคอขวด ใน
กระบวนการที่มีกําลังการผลิต 90-95 % ในปจจุบัน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของกําลังการผลิตท่ีไมเหมาะสมในบางกระบวนการแลวยังสงผลถึง
กระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน (Inspection)  ซึ่งในกระบวนการนี้ใชแรงงานคน ทําใหไมเพียงพอในแตละ 
Line  การตรวจสอบ และผลท่ีตามมาคือจุดคอขวด และพ้ืนที่การจัดเก็บของงานระหวางกระบวนการ (Work  
In  Process) มีมากเกินไป 

 
2.  แนวคิด  และทฤษฎีทีเ่กีย่วของ 

2.1. ทฤษฎีการวางแผนและควบคุมการผลิต 
เปนการจัดการการผลิตในองคกรของการประสานงานของอัตราการไหลที่แนนอน ของวัตถุดิบผานไป

ยังโรงงานผูผลิตจากเวลาที่วัตถุดิบเขามาในโกดังไปถึงเวลาที่สงสินคา ท่ีผลิตเสร็จแลวไปยังผูบริโภค 
การศึกษาจากความสัมพันธของอัตราการไหลของผลิตภัณฑ หลายชนิด, ระยะตางๆ ในการผลิตขององคกร 
และการฝกแกปญหาของความสัมพันธของ การวางแผน  และควบคุมอัตราการไหลนี้ใหตรงกับความตองการ  
ระบบที่เปนเทคนิคการวางแผนการผลิตแบบลําดับขั้น วิธีการพยากรณความตองการ ขายเปนลําดับในการ
หยุดโดยใชเวลาสั้นๆ  และระดับของรายละเอียดในตารางการผลิตหลัก สําหรับสินคาท่ีผลิตสามารถแบงได
ดังตอไปนี้ 

1. การจัดตารางการผลิตหลัก (Master  production  scheduling : MPS) การจัดตารางการผลิตหลัก 
เปนการจัดทําแผนการผลิตท่ีระบุเจาะจงลงไปวาจะทําการผลิตชิ้นงานอะไร จํานวนเทาใด และจะตองเสร็จ
สมบูรณเมื่อใด  

2. การวางแผนความตองการวัสดุ (Material  requirement  planning : MRP)  การวางแผนความ
ตองการวัสดุ เปนเทคนิคในการจัดการเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบและวัสดุอื่นๆ เพ่ือให
สามารถรูถึงปริมาณความตองการ ในแตละชวงเวลาและสามารถจัดหาไดอยางเพียงพอและทันเวลากับความ
ตองการในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต  

3. การวางแผนความตองการกําลังการผลิต (Capacity requirement planning : CRP) การวางแผน
ความตองการกําลังการผลิต เปนการจัดทําแผนท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดกําลังการผลิตท่ีจําเปนสําหรับแตละ
สถานีงาน (Working Station) เชน แรงงาน เครื่องจักรหรือปจจัยการผลิตทางกายภาพอ่ืนๆ วาควรจะตองมี
ปริมาณเทาใด และตองการในชวงเวลาใดโดยจะรับขอมูลความตองการวัสดุจาก MRP มาทําการประเมินผล
เกี่ยวกับภาระงาน (Work Load) ของสถานีงานตางๆ วามีความเหมาะสมหรือไม  

4. การจัดตารางการผลิต (Production scheduling) การจัดตารางการผลิต เปนการจัดสรรทรัพยากร
การผลิตไมวาจะเปนแรงงาน เครื่องจักร หรือส่ิงอํานวยความสะดวก ใหดําเนินการผลิตตามที่ไดรับมอบหมาย
ภายในชวงเวลาที่กําหนดไว  

 
2.2. ทฤษฎีระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  (Just-in-Time  :  JIT) 
วัตถุประสงคของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
1.  ควบคุมวัสดุคงคลังใหอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุดหรือใหเทากับศูนย (Zero inventory)   
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2.  ลดเวลานําหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต (Zero lead time) 
3.  ขจัดปญหาของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต (Zero failures) 
4.  ขจัดความสูญเปลาในการผลิต (Eliminate 7 Types of Waste)   
ประโยชนท่ีเกิดจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
1. เปนการยกระดับคุณภาพสินคาใหสูงขึ้น และ ลดของเสียจากการผลิตใหนอยลงเมื่อคนงานผลิต

ชิ้นสวนเสร็จก็จะสงตอไปใหกับคนงานคนตอไปทันที ถาพบขอบกพรองคนงานที่รับชิ้นสวนมาก็จะรีบแจงให
คนงานที่ผลิตทราบทันทีเพ่ือหาสาเหตุและแกไขใหถูกตอง 

2.  ตอบสนองความตองการของตลาดไดเร็ว เน่ืองจากการผลิตมีความคลองตัวสูง การเตรียมการผลิต
ใชเวลานอยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินคาไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน จึงทําใหสินคาสําเร็จรูปคง
คลังเหลืออยูนอยมาก เพราะเปนไปตามความตองการของตลาดอยางแทจริง    

3.  คนงานจะมีความรับผิดชอบตองานของตนเองและงานของสวนรวมสูงมาก ความรับผิดชอบตอ
ตนเองก็คือจะตองผลิตสินคาท่ีดี มีคุณภาพสูง สงตอใหคนงานคนตอไปโดยถือเหมือนวาเปนลูกคา ดานความ
รับผิดชอบตอสวนรวมก็คือคนงานทุกคนจะตองชวยกันแกปญหาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในการผลิต เพ่ือไมใหการ
ผลิตหยุดชะงักเปนเวลานาน ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการผลิตแบบ JIT มีดังนี้ 1) ระบบดึง (Pull System) เปนการ
ควบคุมเวลา และปริมาณการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ชิ้นสวนหรือสินคาโดยใช  KANBAN 2) กระบวนการผลิต
ตอเนื่อง (Continuous Flow  Processing) เพ่ือใหปริมาณสํารองคลังในแตละรอบของกระบวนการเหลือนอย
ท่ีสุด  3) รอบการผลิต ปรับปรุงกระบวนการใหใชเวลาในการผลิตต่ําท่ีสุด 

 
2.3. ทฤษฎีของแผนภูมิการไหลของขบวนการผลิต 
แผนภูมิการไหลของขบวนการผลิต (Flow Process Chart) คือ แผนภูมิท่ีเขียนขึ้นเพ่ือบันทึกขั้นตอน

การทํางานหรือบันทึกขั้นตอนในกระบวรการแปรรูปวัตถุดิบ จนกระท่ังเปนผลิตภัณฑ โดยบันทึกละเอียดทุก
ขั้นตอนของการทํางาน 

1. แบบบันทึกขั้นตอนการทํางานของคน (Man Type) เปนแผนภูมิท่ีบันทึกเฉพาะ ขั้นตอนการทํางาน
ของคนเพียงอยางเดียวเทานั้นท่ีเคล่ือนท่ีผานไปตามขั้นตอนตางๆ 

2. แบบบันทึกขั้นตอนของการแปรรูปวัตถุดิบ (Material Type) เปนแผนภูมิท่ีบันทึกเฉพาะขั้นตอน
การแปรรูป หรือขั้นตอนท่ีวัตถุดิบจะตองผาน หรือถูกกระทําในการแปรรูปของวัตถุดิบนั้นจนกระทั่งกลายเปน
ผลิตภัณฑ 

 
2.4. ทฤษฎีของระบบคัมบัง  (Kanban   Systems)                  
ระบบคัมบัง ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของระบบ JIT ท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือชวยใหการทํางานมีการ

ประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ระบบคัมบังของโตโยตาใชแผนกระดาษเพ่ือเปนสัญญาณแสดงความ
ตองการใหมีการ “สง” ชิ้นสวนเพ่ิมเติม (Conveyance Kanban : C-card) และใชแผนกระดาษเดียวกันหรือท่ีมี
ลักษณะ เหมือนกันเพ่ือเปนสัญญาณแสดงความตองการให “ผลิต” ชิ้นสวนเพ่ิมขึ้น (Production Kanban : P-
card)   ซึ่งบัตรนี้จะติดไปกับภาชนะ (Container) ท่ีใสวัตถุดิบ หรือระบบบัตรสองใบ (Two-card System) 
โดยท่ัวไปมีอยู 2 ชนิด ไดแก คมับังเบิกของ (Withdrawal Kanban) และคัมบังส่ังผลิต(Production Kanban)      
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1. คัมบังเบิกของ ใชสําหรับเบิกชิ้นสวนที่จําเปนจากคลังสินคา หรือกระบวนการหลังเบิกจาก
กระบวนการกอนหนา โดยใชบอกขอมูลท่ีจําเปนในการเบิกของ เชน  ชนิดและปริมาณท่ีจะตองเบิก ชื่อ
กระบวนการกอนหนา สถานท่ีจัดเก็บชิ้นสวน เปนตน  

2. คัมบังส่ังผลิต ใชสําหรับส่ังผลิตเพ่ือทดแทนชิ้นสวนท่ีถูกดึงไป โดยใชบอกขอมูลท่ีจําเปนในการส่ัง
ผลิต ไดแก ชนิดและปริมาณที่กระบวนการกอนหนาตองผลิต เปนตน 

 
2.5. ทฤษฎีระบบการผลิตแบบพอเหมาะ (Lean  Production) 
LEAN คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการตางๆ อยาง

เหมาะสม ทําใหสามารถสงมอบผลิตภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสมในครั้งแรกท่ีดําเนินการ โดยพยายามให
เกิดความสูญเสียนอยท่ีสุด (Minimum Waste) หรือมีสวนเกินท่ีไมจําเปนนอยท่ีสุด โดยความสูญเสียดังกลาว
นั้นไมไดประเมนิจากผลลัพธขั้นสุดทาย (Final Products) เพียงอยางเดียว แตจะประเมินจากกิจกรรมหรือ
กระบวนการทั้งหมดท่ีใชทรัพยากรโดยไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม (Non-value added)ในการผลิตหลักการ LEAN 
จะเนนไปท่ีการจัดหาผลิตภัณฑหรือการบริการที่ลูกคาตองการ โดยการทําความเขาใจในกระบวนการผลิต 
และบงชี้ความสูญเสียภายในกระบวนการเหลาน้ัน  

 
2.6. ทฤษฎีของตนทุนในระบบสินคาคงคลัง 
ในการดําเนินการใหมีของคงคลังจะมีตนทุนเกิดขึ้น ตนทุนเหลานี้ โดยท่ัว ๆไป สามารถแยกออกได

เปน 4 ชนิด คือ 
1. ตนทุนในการส่ังซื้อสินคา (Ordering Costs) เปนตนทุนที่จายไปเพื่อใหไดมาซึ่ง วัตถุดิบ ชิน้สวน

ประกอบตางๆ ตนทุนประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ังซื้อ เราคํานวณตนทุนชนิดน้ีออกมาในรูปของจํานวน
เงินตอการส่ังซื้อหนึ่งครั้ง  

2. ตนทุนในการส่ังผลิต (Set up Costs) มีลักษณะคลายกับตนทุนในการส่ังซื้อ บริษัทจะตองจาย
ตนทุนในการส่ังผลิตจํานวนหนึ่งทุกคร้ังท่ีเร่ิมส่ังใหมีการผลิตใหม ตนทุนชนิดนี้ประกอบดวยตนทุนในการจัด
วางสายการผลิต หรือติดต้ังเคร่ืองจักรเมื่อมีการเริ่มงานใหม ตนทุนในการจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับคําส่ังงาน  

3. ตนทุนในการจัดเก็บรักษา (Holding Costs) คอื ตนทุนท่ีเกิดจากบริษัทจัดเก็บ ตนทุนประเภทน้ีจะ
ผันแปรโดยตรงตอขนาดของของคงคลัง ตนทุนในการจัดใหมีของคงคลังจะคํานวณออกมาเปนตัวเลขตอป  

4. ตนทุนที่เกิดจากของขาดแคลน (Shortage Costs) เมื่อมีสินคาไมพอขายหรือมีวัตถุดิบหรือชิ้นสวน
ประกอบไมเพียงพอแกการผลิตจะเกิดคาใชจายอะไรบาง และ เปนจํานวนเทาไร เปนการยากท่ีจะประเมิน
คาใชจายเหลานี้ เชน ในกรณีท่ีมีสินคาไมพอจาย ทําใหขาดรายไดท่ีควรจะไดจากการขายสินคานั้น  

 
3.  วิธีการศึกษา  และการวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลความถ่ีในการจัดสงของลูกคาหลักในแตละราย 
2. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกับเครื่องจักรท่ีเกี่ยวของ และ กําลังการ

ตรวจสอบของฝาย Inspection  
3.  รวบรวมขอมูล Customer Evaluation ประจําเดือนท่ีลูกคาสงกลับคืนองคกร 3 เดือน ยอนหลัง 

รวมถึงสาเหตุของปญหาท่ีทําใหลูกคาไมพึงพอใจ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในปจจุบันการสงมอบสินคาใหกับลูกคาจะทําตามรอบการจัดสงซึ่งรอบจัดสงในลูกคา แตละวัน ลูกคา

เปนผูกําหนดมาให ซึ่งมีการจัดสงงานตามระบบคัมบัง ระบบนี้จะเปนคําส่ังซื้อเปน Electronics  Data  และจะ
ยืนยันคําส่ังซื้อในระยะเวลาส้ัน ประมาณ 1  วนั  ซึ่งทางลูกคาโดยสวนใหญจะไมทําการเก็บ Stock  ไวเอง 
และจะเรียกสินคาในปริมาณที่เพียงพอตอการใชงานเทานั้นทําใหองคกรประสบปญหา 

1. เร่ืองของการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังท่ีอยูในปริมาณท่ีไมเหมาะสม  เพราะมีการวางแผนแบบ
ระบบผลักตามระบบ  Forecast Order ของแตละรายท่ีลูกคาใหลวงหนาประมาณ 3 เดือน และ ยืนยันคําส่ัง
ซื้อ 1 เดือน 

2. เร่ืองการประเมินการสงมอบ (Delivery Evaluation) ของลูกคาหลักมีแนวโนมลดลงทําใหลูกคาไม
พึงพอใจ 

 
4.  แนวทางการแกไขปญหา 

จากการศึกษาทําใหพบสาเหตุของปญหาท่ีสงผลกระทบทําใหการควบคุมสินคาคงคลังในบริษัท อยูใน
ปริมาณที่ไมเหมาะสมบางคร้ังมีมากเกินไป  บางคร้ังมีนอยเกินไป  และทําใหลูกคาไมพึงพอใจ จึงไดมี
แนวทางในการแกไขในครั้งนี้คือ  

1. การแกไขโดยการวางแผนและการควบคุมการผลิต (Production Planning) เพราะ จัดการวางแผน
โดยการ Check Stock ในกระบวนการผลิต ปจจุบันกอนการออกแผนของในแตละสัปดาห เพ่ือรักษาระดับ
ของ Work In process นั้นอยูในระดับท่ีพอดี และสรางความมั่นใจใหลูกคาวาสามารถจัดสงของใหลูกคาตาม
เวลาท่ีกําหนด อีกท้ังมีการปรับเปล่ียนวิธีการออกแผนการทํางานแบบใหมซึ่งจะคํานึงถึง Lead-time ของการ
ผลิตและจัดลําดับของเรงดวนในการจัดสง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละวัน  

 
 
2. ออกแผนโดยใชระบบดึง (Pull System) โดยการใชยอดการพยากรณของลูกคาในแตละเดือน ทํา

การคํานวณ Kanban และ รักษาระดับของงานในกระบวนการ และ สามารถควบคุมงานดวยสายตา โดยใช  
Kanban ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการเปายาง, กระบวนการอบยาง, กระบวนการตรวจสอบ
ชิ้นงาน  เพ่ือสรางระบบ Just  In  Time  ทําใหลดจํานวนงานในกระบวนการผลิตได 
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3. การจัดการ Layout ในกระบวนตรวจสอบที่กอใหเกิดงาน Over Stock ซึ่งเกิดจากตรวจงานลาชาท่ี
เกิดจากกระบวนการซ้ําซอนของการตรวจสอบงาน จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีใหม โดยทําการแกไข 2 Step ใน
กระบวนการเดียวสงผลทําใหการไหลของงานมีความสม่ําเสมอมากขึ้นและเพ่ิม Productivity ได  

 
5.  สรุปผลการศึกษา และ ขอเสนอแนะ 

การศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการทํางานตางๆแลวนั้น ยังพบจุดบกพรองท่ียังตองปรับปรุงหรือ
ตอง Kaizen เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยูตลอดเวลา 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดระเบียบขั้นตอนในการสั่งซื้อ จํานวนการส่ังซื้อ จากลูกคาใหชัดเจนวาในแตละเดือน 
หรือ แตละไตรมาส อัตราการแกวงของยอดการส่ังซื้อเปนอยางไร ซึ่งการศึกษา ในขั้นตอนนี้ทางแผนก
การตลาด ควรมีขอมูลมาสนับสนุนในองคกร  เพ่ือให แตละกระบวนการในองคกร ทํางานมีอุปสรรค นอยท่ีสุด  
และ มีการคาดการณ ในเรื่องของ  Man  power,  Raw  Materials และ อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของไดแมนยํามากขึ้น 

2. ทางแผนกวางแผนตองเพ่ิมความถี่ในการติดตามงานทุก ๆ  กระบวนการ ท่ีออกแผนไป ใหมากข้ึน 
เพราะจะไดมีขอมูลท่ีแมนยําท่ีสุดในการทํางานครั้งตอไป 

3. ทางแผนกวางแผนควรทําการออกแผนการตรวจสอบชิ้นงานใหกับแผนกตรวจสอบชิ้นงานทุก ๆ  
กระบวนการ ไมวาชิ้นงานนั้น ๆ  จะผานการทํางานกี่กระบวนการ เพ่ือรักษาระดับของ Work In Process  ได 

4. ทางแผนกตรวจสอบชิ้นงานจําเปนตองรูยอดของงานในกระบวนดวย  ท้ังนี้จะไดมองเห็นภาพชัดวา 
จะตองเตรียมเร่ืองของ Man power ในการตรวจสอบชิ้นงาน เปนจํานวนกี่คน จึงเหมาะสมกับความตองการ
ของลูกคาในแตละวัน 
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