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บทคัดยอ
บริษัท ไมอามี่โคท จํากัด เปนบริษัทชั้นนําในการผลิตและขายสินคาประเภทสารเคลือบกระปองใน
ประเทศไทยและสงออกไปยังตางประเทศ แตเนื่องจากปจจุบันบริษัทไดประสพกับปญหาคุณภาพของสินคา
นั่นคือการเกิดสินคาไมไดคุณภาพเปนจํานวนมาก และตอเนื่อง อยางเห็นไดชัดทําใหเกิดการสูญเสียตนทุน
และเวลาจํานวนมาก มีผลกระทบตอการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นทางบริษัทไดคน หาสาเหตุของปญหาและหา
แนวทางการแกไขปญหา เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งตนทุนการผลิตและเวลาในการผลิต เพื่อลดตนทุน
เพิ่มผลกําไรของบริษัท และเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพื่อลดการ
สูญเสียตนทุนทั้งหมดจากการผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการ
ดานการจัดเก็บ และ เพื่อลดเวลาการสูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา
จากการศึกษาพบวา ปญหาของการสูญเสียที่เกิดจากสินคาไมไดคุณภาพ 3 ประเภทคิดเปนจํานวนเงิน
เทากับ 56 ลานบาท มีปริมาณเทากับ 4% ของสินคาที่ผลิตไดทั้งหมด นับวาเปนการสูญเสียที่มีปริมาณมาก และ
พบอีกวา มีสาเหตุที่ทําใหเกิดการสูญเสียหลายประการ โดยสาเหตุหลักเกิดจาก วิธีการปฏิบัติงาน ในสวนการผลิต
และตรวจสอบคุณภาพของสินคา สภาพแวดลอมของอากาศ วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการพัฒนาคุณภาพ
ของสินคา จากการศึกษาไดขอสรุปแยกตามประเภทของสินคา โดยการนําเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพมากขึ้น และการดําเนินกลยุทธที่สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ทําใหสามารถลดความสูญเสียที่
เกิดจากสินคาไมไดคุณภาพ และยังไดผลกําไรมากขึ้น
จากการแกไขปญหาของสินคาประเภท WHITE
COATING ตามแนวทางที่กําหนดสามารถลดมูลคาความสูญเสียรวมทั้งสิ้น 24,054,000 บาท หรือ 84% ของ
มูลคาความสูญเสียทั้งหมด 28,800,000 บาท และหลังจากหักเงินลงทุนซื้อเครื่องมือตรวจวัดเฉดสีแลว จะไดรับ
ผลประโยชนสุทธิ 24,615,000 บาท จากการแกไขปญหาของสินคาประเภท LACQUER ตามแนวทางแกไขที่
กําหนดทั้งหมดสามารถลดมูลคาความสูญเสียรวมทั้งสิ้น 17,010,000 บาท หรือ 78% ของมูลคาความสูญเสีย
ทั้งหมด 21,800,000 บาท และจากการแกไขปญหาของสินคา VARNISH ตามแนวทางแกไขทีก่ ําหนดทั้งหมด
สามารถลดมูลคาความสูญเสียรวมทั้งสิ้น 2,760,000 บาท หรือ 83% ของมูลคาความสูญเสียทั้งหมด 3,300,000
บาท จากการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียตนทุนสินคาไมไดคุณภาพทั้งหมดะสามารถลดความสูญเสียได
รวมทั้งสิ้น 45,985,800 บาท หรือ 87% ของมูลคาความเสียหายกอนทําการแกไข 52,600,000 บาท

คําสําคัญ : ตนทุน, ลดความสูญเสีย, ประสิทธิภาพ
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1. บทนํา
บริษัทไมอามี่โคท จํากัด กอตั้งในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2535 เปนบริษัทที่กอตั้ง เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับสารเคลือบโลหะ หรือวัสดุเคลือบกระปอง โดยบริษัทไมอามี่โคท จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
24 ลานบาทในระยะเริ่มแรก บริษัทไมอามี่โคท จํากัดผลิตเรซิน และวัสดุเคลือบกระปองไดปละ 3,600 ตัน
โดย 70 เปอรเซ็นตขายภายในประเทศ และอีก 30 เปอรเซ็นตของที่ผลิตไดจะถูกสงไปจําหนายยังประเทศ
โดยผลิตภัณฑที่จําหนายคือ White Coating เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานนอก มีสีขาวลวน Lacquer
เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานใน มีทั้งสีเงิน และสีทอง Varnish เปนสารเคลือบบนแผนโลหะ ดานนอก มี
ทั้งสีเงิน และสีทอง Ink เปนหมึกพิมพใชกับการพิมพบนแผนโลหะ ดานนอก มีหลายสีตาม
ความ
ตองการของลูกคา ลูกคาหลักของบริษัท คือ ผูผลิตภาชนะบรรจุ (Can Maker) ที่มีการผลิตภาชนะจากโลหะ เชน
เหล็ก และ อลูมิเนียม เปนผูเคลือบแผนโลหะ และ ผลิตขึ้นรูปกระปอง โดยใชสารเคลือบกระปองจากบริษัทที่ทํา
สารเคลือบกระปอง
ปญหาที่เกิดขึ้นคือ สินคาที่ผลิตออกมาไดเปนจํานวนมาก ไมสามารถทําตามคุณสมบัติและเฉดสีที่มี
มากมายหลากหลายประการไดครบทุกตามความตองการของลูกคา ประกอบกับตัวแปรหลายๆประการในการ
ผลิต ทําใหเกิดสินคาที่ไมไดคุณภาพ(คุณภาพตามตองการของลูกคา) กอใหเกิดความสูญเสียดานตนทุนและ
เวลา จํานวนมาก
ผลจากการสูญเสียตนทุนและโอกาสนี้ ทําใหเกิดความเสียเปรียบในดานการแขงขัน
เนื่องจากตองกําหนดราคาขายที่สูงกวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบางครั้งลูกคาตัดสินใจ เปลี่ยน
Supplier ซึ่งการสูญเสียนี้ เปนการสูญเสียลูกคาระยะยาว เพราะลูกคาไมตองการเปลี่ยน สารเคลือบในการ
เคลือบผิวโลหะบอยๆ เนื่องจากมีผลกระทบตอการเดินเครื่องจักรการผลิต ซึ่งตองปรับใหเหมาะสมกับสาร
เคลือบเหลานี้ดวย ปญหาที่เกิดขึ้น 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
เพื่อลดการสูญเสียตนทุนทั้งหมดจากการผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
การจัดการดานการจัดเก็บ และเพื่อลดเวลาการสูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
บุญเลิศ เอี๊ยวพรชัย (2540) [1] ศึกษาการปรับปรุงการผลิตสําหรับโรงงานฉนวนใยแกว เปนการศึกษา
สภาพและปญหาในระบบการผลิตของโรงงานฉนวนใยแกว และประยุกตใชวิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ดาน
การวางแผนการผลิต
และพัสดุคงคลังเพื่อแกไขปญหาในการศึกษาไดใชโรงงานผลิตฉนวนใยแกวแหงหนึ่งเปน
กรณีศึกษา จากการศึกษาพบวา ปญหาในระบบการผลิตฉนวนใยแกว คือขาดประสิทธิภาพในการพยากรณความ
ตองการ, การวางแผนการผลิตและการควบคุมพัสดุคงคลัง ทางผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดย (1) การปรับปรุงเทคนิคการพยากรณ โดยใชขอมูลความตองการในอดีตมาหาวิธีพยากรณเฃิง
ปริมาณที่เหมาะสม (2) การปรับปรุงวิธีการวางแผนการผลิต โดยมีการกําหนดจุดสั่งผลิต การกําหนดระดับพัสดุคง
คลังเปาหมาย และการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑแบบผสม (3)การใชคอมพิวเตอรในการกําหนดตารางการผลิตและ
ควบคุมพัสดุคงคลัง โดยรวมกับการใชทฤษฎีการวางแผนการผลิต และควบคุมปริมาณพัสดุคงคลังมาประยุกตโดย
ใชโปรแกรม "Visual Basic" มาชวยในการจัดเก็บ, ประมวลผลและจัดทํารายงานที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การกําหนดตารางการผลิตและการวางแผนพัสดุคงคลัง ผลจากการวิจัยพบวา ภายหลังการปรับปรุงตามแนวทางตาง
ๆ ที่เสนอแนะ ทําใหระบบการผลิตดีขึ้น โดยมีการใชวิธีพยาการณของวินเตอร ซึ่งปรากฏวาใหคาความคลาดเคลื่อน
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นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนกับวิธีการพยากรณอื่นๆ เชน วิธีหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีเอกซโพเน
เเชียล และวิธีของโฮลท สําหรับในดานการวางแผนการผลิต ที่สามารถลดตนทุนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการผลิต
และพัสดุคงคลัง กลาวคือสามารถลดตนทุนการสั่งผลิต, ตนทุนการเก็บรักษาและตนทุนการขาดแคลนลงไดประมาณ
รอยละ 2.58, 14.04 และ 96.50 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการกําหนดตารางการผลิต และควบคุมพัสดุคงคลัง ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการแกไข
ขอมูล, ประมวลผลและจัดทํารายงาน
พจนาท ศุภวันต (2544) [2] ศึกษาโครงสรางการผลิตของไทย พบวาภาคการผลิตนับเปนภาค
เศรษฐกิจหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และไดทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหการสงเสริมภาคการผลิตของประเทศเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับประเภทของทรัพยากรที่
ประเทศมีอยู จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาถึงลักษณะของเทคนิคการผลิตที่ใชภาคการผลิตของ
เศรษฐกิจเพื่อที่จะทําใหทราบถึง ประสิทธิภาพของการใชปจจัย วัตถุประสงคในการศึกษาถึงโครงสราง, อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของใชปจ จัยของการผลิต ในภาคเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม และบริการ ในการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งกอประโยชนตอการพัฒนา และวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ การศึกษานีใ้ ชวิธี
สมการถดถอยอยางงายในการหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตางๆ โดยพิจารณาจากสมการการผลิตแบบคอบบดักลาส และใชเกณฑทางสถิติเปนขอพิจารณาในการหาสมการผลิตที่เหมาะสมมากที่สุด โดยการใชขอมูลทุติยภูมิ
ประเภทอนุกรมเวลารายป ตั้งแตปพ.ศ. 2533 – 2543 ของผลผลิตมวลรวม, การสะสมทุน และจํานวนแรงงาน รายภาค
การผลิต
ผลการวิเคราะหพบวา สมการที่มคี วามเหมาะสมในการอธิบายสมการการผลิตของประเทศไทย มีใชปจ จัยทุนมากอยูใน
ภาคการผลิตของสาขาบริการมากเกินไป จึงทําใหอัตราการเพิ่มของปจจัยทุนเพิ่มมากกวาอัตราการเพิ่มของผลผลิตที่
เกิดขึ้น และอัตราการเพิ่มของปจจัยแรงงานจะสงผลใหอัตราการเพิ่มของผลผลิตที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
จิตชนก วุฒิจํานงค (2533) [3] ศึกษาปญหาการผลิตและการตลาดดอกไมประดิษฐเพื่อการสงออกของ
ไทย ดอกไมประดิษฐ
เปนสินคาสงออกที่สําคัญหนึ่งของประเทศไทยที่มีมูลคาการสงออกอยูในระดับสูง
สามารถนํารายไดจากตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก ในชวงระยะเวลา 8-7 ปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริกาไดตัด GSP สําหรับดอกไมผาประดิษฐดวยมือจากประเทศไทย การตัด GSP
ดังกลาวเปนเหตุใหเกิดผลกระทบอยางมากตอการสงออกดอกไมประดิษฐจากประเทศไทยเนื่องจาก
ผูบริโภคชาวอเมริกัน จะตองเสียภาษีสินคาเขาสูงขึ้นอีก17เปอรเซ็นตยิ่งกวานั้นคาจางแรงงานก็สูงขึ้นใน
ขณะเดียวกันกับที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเริ่มเขามามีบทบาท ในการสงออกดอกไมประดิษฐในตลาด
ตางประเทศรายสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอมันตะวันตก เนื่องจากมีราคาขายต่ําและคาจาง
แรงงานถูกดังนั้นธุรกิจดอกไมประดิษฐของประเทศไทยจึงเริ่มมีปญหาหลายประการ การจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหสถานการณทางดานการผลิตและการตลาดดอกไมประดิษฐของประเทศไทย
พรอมทั้งหาแนวทางแกไข ขอมูลที่ใชในการศึกษานั้น สวนหนึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ที่สวนมากไดมาจากการ
สัมภาษณบริษัทผูผลิตและสงออกดอกไมประดิษฐทั้งหมด 23 บริษัท ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาลและ
ยังคงเปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน และอีกสวนหนึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิไดมาจากหนวยราชการตาง ๆ เชน กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน ผลที่ไดจากการวิเคราะห แสดงใหเห็นวา ปญหา
ดานการผลิตสวนใหญ คือ ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนแรงงาน
ฝมือสําหรับในดานการตลาด จะพบวา การสงออกดอกไมประดิษฐของประเทศไทย ขึ้นอยูกับตลาดใหญเพียงตลาด
เดียว คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยสงออกดอกไมประดิษฐไปยังสหรัฐอเมริกา ประมาณ 80 เปอรเซ็นตของ
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มูลคาการสงออกทั้งหมด และปญหาตอเนื่องมาจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหราคาขายสินคาสูงขึ้น ซึ่งปญหานี้
เปนอุปสรรคสําคัญในการขยายตลาด สําหรับการวิเคราะหทางสถิตินั้น เพื่อเปนการยืนยันขอสรุป ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหปรากฎวา ทางดานอุปสงค ราคาสงออกมีผลตอปริมาณความตองการจากตางประเทศมาก ในขณะที่
อุปทานกลับตรงขาม ราคาสงออกไมใชสิ่งจูงใจสําคัญใหทําการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะหยังแสดงใหเห็น
วา ในดานการแขงขันกับผูผลิตตางประเทศในตลาดสหรัฐอเมริกายังไมถึงขึ้นแยงลูกคากัน สําหรับในดานการผลิต
จากการวิเคราะหพบวา ผูผลิตมีแนวโนมที่จะนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน ในบางขั้นตอนที่สามารถนํา
เครื่องจักรมาแทนได
เนื่องจากความยืดหยุนของผลตอบแทนจากเครื่องจักมีคาสูงกวาจากแรงงานคน
แนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ นั้น ผูผลิตและหนวยงานรัฐบาลควรจะรวมมือกันเชน รวมกัน
จัดตั้งศูนยพัฒนาแรงงานชางฝมือ เพื่อใหแรงงานมีทักษะและความชํานาญ ในขณะเดียวกันผูผลิตควรจะมี
สิ่งจูงใจในการทํางาน เชนสวัสดิการตางๆ นอกเหนือจากการใหคาจาง สําหรับทางภาครัฐบาล ควร
จัดสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การจัดสรางทาเรือน้ําลึก เพื่อใหเรือใหญ
สามารถเขามาจอดขนถายสินคาไดอยางสะดวก เปนตน ยิ่งกวานั้น การยนระยะเวลาการคืนภาษีนําเขา
วัตถุดิบใหแกผูผลิตเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหบริษัทผูผลิตสามารถใชเงินทุนที่มีอยูหมุนเวียนไดมากขึ้น
เศกสันต งาวสุวรรณ (2544) [4] การศึกษาความสามารถของปจจัยการผลิตในการสรางความ
เจริญเติบโตของสาขาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมนับเปนสาขาที่มีความสําคัญอยางมากในการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความสามารถของปจจุบัน แรงงาน และ
ระดับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในการสรางความเจริญเติบโตในสาขาอุตสาหกรรม การคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต จะชวยใหการพัฒนาในสาขาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศที่
ยั่งยืนตอไป วัตถุประสงคหลักในการศึกษา
ศึกษาถึงความสามารถของปจจัยการผลิตในการสรางความ
เจริญเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมเหมืองแรและยอยหิน
อุตสาหกรรมกอสรางซึ่ง
ประกอบดวย ปจจัยทุน แรงงาน และระดับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 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 และระดับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ของสาขาอุตสาหกรรม มีอัตรา
การเจริญเติบโตจากปจจัยการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป โดยปจจัยแตละชนิดมีความโดดเดนที่ใกลเคียง
กันไมแตกตางกันมากนัก สวนในระยะหลัง สาขาอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตจากความสามารถของ
ปจจัยทุนเปนสําคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมกอสราง แตทั้งสองสาขายังขาดประสิทธิภาพ
ในการใชเทคโนโลยี ซึ่งแตกตางกับสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแรและยอยหิน มีการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
อยางมาก เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตที่มาจากปจจัยแรงงานของทั้งสามสาขาอยูในเกณฑต่ํา และมีแนวโนม
ลดลง ขอเสนอแนะ จากการศึกษาทําใหทราบวา การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นั่งยืนนั้น นอกจากการเตรียมความ
พรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาปจจัยทุนที่ดีแลว จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของแรงงานใหสามารถปรับตัวเองใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได การวางโครงสรางการศึกษาอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศ จะนํามาซึ่งการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการผลิต
อื่นๆ ยังสงผลตอพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
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3. วิธีการศึกษา
จากการศึกษาและเก็บขอมูลที่ไดมาทั้งหมดมาวิเคราะหหาสาเหตุหลัก และ ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนที่สูญเสีย ซึ่งรายละเอียดของสาเหตุการสูญเสียจะไดแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: รายละเอียดของเปอรเซ็นตการสูญเสีย
ลักษณะปญหา

WHITE COATING

LACQUER

VARNISH

เฉดสี
ลักษณะพื้นผิว
เปนรอยขีดขวนงาย
หลุดลอก
ความหนืด
BLUSHING*

96%
4%
-

1%
13%
86%
-

13%
5%
82%

*Blushing หมายถึง คุณสมบัติที่สูญเสียความแข็งแรงของชั้นสารเคลือบหลังจากผานการฆาเชื้อดวยความ
รอนจากหมอฆาเชื้อ
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ตารางที่ 2: แสดงรายละเอียดของมูลคาความเสียหาย (ลานบาท)
ลักษณะปญหา
เฉดสี
ลักษณะพื้นผิว
เปนรอยขีดขวนงาย
หลุดลอก
ความหนืด
BLUSHING*
รวมทั้งสิ้น

WHITE
COATING
28.8
1.2
30.0

LACQUER

VARNISH

0.2
2.9
18.9
22.0

0.5
0.2
3.3
4.0

WARE HOUSE (PER
YEAR)
1.6

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นมูลคาความเสียหายของสินคาไมไดคุณภาพเปนจํานวนเงิน แบงแยก
ตามประเภทของปญหาหลัก จะเห็นไดชัดเจนถึงมูลคาความเสียหายที่เกิดจากปญหาเฉดสี 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 จึงทําใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บมากดังรูปที่ 1 บริษัทไดเสียคาใชจายในการเชา
พื้นที่เพิ่มเติมในการจัดเก็บสินคาไมไดคุณภาพนี้ เปนมูลคาเดือนละ 133,400 บาท หรือ ปละ 1,600,800
บาท

รูปที่ 1: อาคารจัดเก็บสินคาไมไดคุณภาพเพิ่มเติม

4. แนวทางการแกไขปญหา
จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและพบวาสาเหตุมาจากสาเหตุหลักหลายประการแบงตามประเภทหลัก
ของสารเคลือบกระปอง คือ WHITE COATING, LACQUER และ VARNISH ดังนั้นในการพิจารณาเลือกแนวทาง
เพื่อลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ คือการศึกษาขอมูล และปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และ
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เครื่องมืออุปกรณสําหรับตรวจสอบคุณภาพของสินคา สูตรการผลิต และ สภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน
การแกปญหาในเรื่องของตนทุนและความเสียหายที่เกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
4.1 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ WHITE COATING
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา WHITE COATING จะสามารถ
แสดงคาความสูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปที่ 2 ดังนี้
มูลคาความเสียหายสินคา WHITE COATING เนื่องจากปญหาเฉดสี
ป 2549-2550
มูลคา (ลานบาท)

20.0

17.3

15.0
7.2
10.0

4.3

5.0
-

สาเหตุของป
1 ญหา

แสงที่ใชในการดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา
พนักงานตรวจเฉดสีผิดพลาด
ขอบเขตของเฉดสีที่แคบ

รูปที่ 2: สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ WHITE COATING
4.1.1 ปญหาเกิดจากแสงในการตรวจดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา
สาเหตุที่มีมูลคาความเสียหายมากที่สุด คือแสงในการดูเฉดสีไมตรงกับลูกคา ซึ่งเปนมูลคา
เทากับ 23.0 ลานบาท พบวาหองดูเฉดสีมีหองเดียวและแสงจากหลอดไฟที่ใช เปนคนละสี กับที่ลูกคาใช เปน
ตัวแปรหนึ่งที่ทําใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจดูเฉดสี และหาเครื่องมืออุปกรณในการตรวจดูเฉดสีดัง
รูปที่ 3 ในแสงตางๆ ที่ใหเหมือนกับลูกคามากที่สุด อุปกรณในการดูเฉดสีดังกลาวไดแก

รูปที่ 3: เครื่องมือ LIGHTING CABINETS

รูปที่ 4: เครื่อง COLORIMETERS

อุปกรณ LIGHTING CABINETS นี้มีขนาดตางๆ กัน ตั้งแต 50 เซนติเมตรถึง 120 เซนติเมตร
ตามขนาดของงานที่ใช โดยปกติแผนเคลือบ WHITE COATING จะใชขนาด 60 เซนติเมตร มีผนัง 3
ดานโดยเคลือบดวยสีเทาธรรมชาติ เพื่อขจัดปญหาผลกระทบกับสีที่แวดลอมแผนเคลือบสี และมีสวนบน
ปดเปนแผงไฟ Artificial Day Light ที่มีแสงและสีของหลอดไฟคงที่ ขจัดปญหาของแสงอาทิตยที่มีแสง

487

การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8

และสี ผันแปรตามเวลาและภูมิอากาศ ของทองฟาเชนความแตกตางระหวางแสงของทองฟาที่มีเมฆมาก
กับ ทองฟาที่ไมมีเมฆมาก หรือยามทีทองฟาครึ้มฝน เปนตน และไมเปลืองพื้นที่ สามารถไวในหองได
เนื่องจากมีขนาดเล็ก จากการที่นําเครื่องมือนี้มาใช จะสามารถลดมูลคาความเสียหายได ประมาณ 75%
ของมูลคาความเสียหายทั้งหมด อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการดูดวยสายตาเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับมาตรฐานมาก
แตความเสี่ยงตอการผิดเพี้ยนของเฉดสี WHITE COATING อีก 20% ก็อาจเกิดขึ้นได บริษัทจึงจําเปนตองใช
เครื่องมือวัดคาสีของแผนเคลือบ คือเครื่อง COLORIMETERS ดังรูปที่ 4 กับสีของแผนเคลือบมาตรฐาน ในการ
แกปญหาการผิดพลาดจากตาของผูที่ดูเฉดสีไดอีก ทางหนึ่ง เครื่อง COLORIMETERS นี้จะสามารถวัดคาของ
สี เปนคาแตกตางระหวางเฉดสีมาตรฐานและ แผนตัวอยางที่ตองการเปรียบเทียบ เปนคา
- ∆ L* แสดงคาแตกตางของความสวางของสี
- ∆ E*ab แสดงคาแตกตาของเฉดสี ซึ่งคํานวณไดมากจาก ∆ L* , ∆ a* ∆ b*
COLOR DIFFERENCE ∆ E*ab

=

.

√ (∆L*)

2

2

+ (∆a*) + (∆b*)

2

(1)

จากผลของคาความแตกตางที่แสดงตามชวงตางๆ ทําใหมีความแมนยําในการเทียบเฉดสีที่ผลิตไดกับ
มาตรฐานใหเปนสีที่คนจะมองเห็นเปนสีเดียวกัน ไดอยางดีขึ้นจากการดูดวยสายตาของคนที่มีความชํานาญไม
เทากัน จากการที่นําเครื่องมือนี้มาใช คาดวาจะสามารถลดมูลคาความเสียหายได ประมาณ 15% ของมูลคา
ความเสียหายทั้งหมด
จากมูลคาการลงทุนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนํา LIGHTING CABINETS และ
COLORIMETERS มาใชในการแกปญหา แสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3: มูลคาการลงทุนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

4.2 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ LACQUER
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา LACQUER จะสามารถแสดงคา
ความสูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปที่ 3 ดังนี้
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มูลคาความเสียหายสินคา LACQUER เนื่องจากปญหาความหนืดและหลุดลอก
ป 2549-2550
มูลคา (ลานบาท)

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
-

13.0

7.0

1.8

สาเหตุของป
1 ญหา

สถานที่จัดเก็บ

พนักงานเติมสารผิด

ระยะเวลาการจัดเก็บ

รูปที่ 3: สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ LACQUER
4.2.1 ปญหาจากการจัดเก็บสินคา LACQUER และอุณหภูมิของสภาพอากาศไมเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เนื่องจากสินคา LACQUER เปนสินคาที่ผลิตสารจําพวกพอลิเมอรเรซิน ที่สังเคราะหขึ้นดวย
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจากมอนอเมอร หากมีสิ่งที่กระตุนใหเกิดปฏิกิริยานี้ตอสินคาLACQUER ที่ผลิตเสร็จแลว
(ซึ่งยังมีมอนอเมอรที่ยังไมไดทําปฏิกิริยาหลงเหลืออยู) ก็จะทําใหเกิดโมเลกุลที่ใหญขึ้นจนเปนสาเหตุที่ทําความ
หนืด (VISCOSITY) ของ LACQUER มีมากขึน้ เรื่อยๆ และรวดเร็ว และดวยเหตุนี้จะทําใหคุณสมบัติที่ดีของ
LACQUER ลดลงไปซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการหลุดลอกของฟลม LACQUER ดวยปจจัยสําคัญที่เปนสิ่งกระตุนให
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ใน LACQUER ที่ผลิตเสร็จเปนผลิตภัณฑแลวนั้น คือ การจัดเก็บในสถานที่ไม
เหมาะสม เชน การนําไปวางไวกลางแสงแดด หรือ ที่ๆมีอุณหภูมิสูง และระยะเวลาจัดเก็บนานเกินกวา 4-6 เดือน
จะทําใหเกิดการเสื่อมของการยึดเหนี่ยวของโมเลกุล ทําใหคุณภาพของสินคาเสื่อมลงอันเปนสาเหตุใหเกิดความ
หลุดลอกไดมาก ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: การจัดเก็บสินคา LACQUER ไวภายนอกอาคารจัดเก็บ
จากการศึกษาปญหาพบวา ลูกคา มักจะนําถัง LACQUER วางไวในสถานที่ที่แสงแดดสองถึง
ตามรูปที่ 4 ดังนั้นแนวทางการแกไข คือ การจัดทําขอมูลสื่อสารเกี่ยวกับขอควรระวังในการจัดเก็บ,และชวง
ระยะเวลาที่สินคามีประสิทธิภาพในการใชงานเต็มที่ และระบุหมดอายุ ใหกับลูกคาไดรับทราบ และเขาใจถึง
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ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม ไปพรอมกับเอกสาร SPECIFICATION DATA หลังจากมีการ
จัดทําการแกไข โดยการสื่อสารถึงความสําคัญ ของการจัดเก็บที่ถูกตองเพื่อปองกันการแกปญหาของสินคา
LACQUER ไดมีการจัดเก็บสินคาที่ถูกตองดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: การจัดเก็บสินคา LACQUER ไวในอาคารจัดเก็บที่ถูกตอง
จากแนวทางการแกไขปญหา ที่เกิดจากสาเหตุของการจัดเก็บสินคาในสถานที่ ที่ไมเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการเก็บสินคาหลังจากมีการประชาสัมพันธ ใหกับทางลูกคา จะสามารถลดมูลคาความสูญเสีย
ไดถึง 10.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 70% ของมูลคาความเสียหายทั้งหมด 14.8 ลานบาท
4.3 การลดความสูญเสียจากสินคาไมไดคุณภาพ VARNISH
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ของความสูญเสียของสินคา VARNISH สามารถแสดงคาความ
สูญเสียโดยแยกเปนสาเหตุยอยไดดังรูปที่ 6 ดังนี้
มูลคาความเสียหายสินคา VARNISH เนื่องจากปญหา Blushing
ป 2549-2550
มูลคา (ลานบาท)

2.0

2.0
1.0

1.5
1.0

0.3
0.5
-

สาเหตุของป
1 ญหา

สวนผสมสูตรไมเหมาะสม

พนักงานเติมสารผิด

ระยะเวลาการจัดเก็บ

รูปที่ 6: สาเหตุของสินคาไมไดคุณภาพ VARNISH
โดยปญหา Blushing เปนปญหาที่สําคัญที่สุด และมีมูลคาความสูญเสียมากที่สุดดวย คือมูลคาทั้งสิ้น
3.30 ลานบาท ดังนั้น จะกําหนดแนวทางการแกไขในสวนที่เปน Blushing กอน และ เมื่อไดศึกษาสาเหตุของ
ปญหาแลวพบวา เกิดจากสาเหตุหลักคือ สูตรการผลิตที่มีสัดสวนของวัตถุดบิ ที่ยังไมสามารถรองรับความ
รุนแรงของสภาพการเคลือบ และฆาเชื้อของกระปองไดเพียงพอ และกอใหเกิดมูลคาความเสียหายทั้งสิ้น 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 จนกวาจะไดคาคุณสมบัติที่มีผลตอการแกปญหา BLUSHING ตามตองการ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 9: การปรับปรุงสัดสวนของสูตรการผลิต
MIAMI COAT CO.,LTD.
FORMULATION : -

PRODUCT NAME : FVARN1189
TYPE : ACRYLIC VARNISH

%RATIO
CODE

PLOBLEM

A

B

C

D

RASIN1

3.556

2.899

2.780

2.000

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

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

TOTAL

3.897

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงสูตรการผลิต โดยการ ปรับปรุงสัดสวนการผลิตของวัตถุดิบแต
ละชนิดที่ใหผลคุณสมบัติตางกัน ซึ่งจะคิดเปน สัดสวน % จนครบ 100% ในแตสูตร แลวนําสูตรที่คํานวณไดไป
ทําการผลิตสินคาตัวอยาง เพื่อทําการทดลองในหองทดลอง จนไดผลการทดลองตาม ตารางที่ 10
ตารางที่ 10: ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของแตละสูตรการผลิต
MIAMI COAT CO.,LTD.
PROPERTY CHECKING

PRODUCT NAME : FVARN1189
VARIABLE OF FOMULATION

DECRIPTION
Viscosity (Sec @ 30C)
% TNV (190C-10 min)
B.S. (

C-10 min)

Impact (mm.)
Scratch (500 µ:g)

PLOBLEM

A

B

C

D

90

90

90

90

90

39

39

39

39

39

180

180

180

180

180

1.0

1.3

1.5

1.0

1.1

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

ตารางที่10 สามารถแสดงผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่เปรียบเทียบระหวางสูตรการผลิตที่ปรับปรุงใหมและ
สูตรการผลิตเดิมที่เกิดปญหา Blushing ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงคาของคุณสมบัติที่จําเปนตอการแกปญหา
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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) ดีที่สุด และจากผลการทดลองนี้ สามารถบงชี้ไดวา
บริษัทนาจะสามารถแกปญหา Blushing ไดประมาณ 80% ทั้งนี้อีก 20%ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและกระบวนการใน
การบรรจุอาหารที่บริษัทผูบรรจุอาหาร เชน สภาพของน้ําที่ไหลเวียนในการฆาเชื้ออาหารหลังการบรรจุแลว และ
อุณหภูมิที่ถูกควบคุมคงที่แนนอน คือไมสูงเกินกวาที่กําหนดดวย

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียตนทุนสินคาไมไดคณ
ุ ภาพตามที่กลาวมาพอสังเขปขางตน
เมื่อทําการแกไขปญหาตางๆ จะสามารถลดความสูญเสียไดรวมทั้งสิ้น 45,985,800 บาท หรือ 87% ของมูลคา
ความเสียหายกอนทําการแกไข 52,600,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

เพื่อคนหาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการผลิตสินคาไมไดคุณภาพ จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของ
บริษัทนั้น ไดพบวา สาเหตุของปญหามีหลายประการ โดยแยกเปนสินคา WHITE COATING VARNISH
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LACQUER โดยแตละปญหาไดถูกแยกสาเหตุออกมาอยางเห็นไดชัดเจน เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ดังนี้ ปญหาของเฉดสี ไดพบสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา ดังตอไปนี้
- แสงที่ใชในการตรวจเฉดสีไมตรงกับลูกคา
- ขอบเขตของเฉดสีมาตรฐานแคบเกินไป
- ความผิดพลาดของพนักงานตรวจเฉดสี
ปญหาความหนืด และการหลุดลอก ไดพบสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา ดังตอไปนี้
- การจัดเก็บในสถานที่ไมเหมาะสม คือการจัดเก็บไวในที่สัมผัสกับแสงแดด
- ระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเปนเวลานาน
- พนักงานเติมสารวัตถุดิบในการผลิตผิด
ปญหา BLUSHING ไดพบสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา ดังตอไปนี้
- สูตรการผลิตไมเหมาะสม
- ระยะเวลาการจัดเก็บสินคาเปนเวลานาน
- พนักงานเติมสารวัตถุดิบในการผลิตผิด
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