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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสง    
ของผูใหบริการดานโลจิสติกสโดยใชเคร่ืองมือ Seven QC Tools ในการดําเนินงาน โดยการเก็บ
ขอมูลปริมาณการเกิดสินคาเสียหายจากการะบวนการขนสง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหปญหาท่ี
เกิดข้ึน พรอมหาปญหาหลักและวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหานั้นๆ และวางแนวทางแกไขอยางเปน
ระบบ  
 ผลการศึกษาพบวา ปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงในเดือน ตุลาคม-
ธันวาคม ป 2553 มีมูลคาความเสียหาย 104,000 บาท ปริมาณสินคาเสียหาย 2,600 กิโลกรัม คิดเปน
จํานวน 104 ถุง โดยเกิดจากปญหาการลงสินคาและสภาพรถขนสงเปนหลัก ดังนั้นทางผูใหบริการ
ดานโลจิสติกส จึงดําเนินการปรับปรุงวิธีการขนสงและปรับปรุงสภาพรถขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสงสินคา ใหคุณภาพสินคาเปนไปตามเปาหมายของบริษัท และเพื่อเปนการลดปริมาณสินคา
เสียหายจากกระบวนการขนสง จากการปรับปรุงและทําการเก็บขอมูลในเดือน มกราคม-มีนาคม  
ป 2554 พบวา มีมูลคาความเสียหาย 35,000 บาท ปริมาณสินคาเสียหาย 875 กิโลกรัม คิดเปน
จํานวน 35 ถุง เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากอนและหลังปรับปรุงวิธีการขนสงและสภาพรถขนสง 
จะเห็นวามูลคาความเสียหายของสินคาลดลงจากเดิมคิดเปนมูลคา 69,000 บาท และปริมาณสินคา
เสียหายลดลงจากเดิมจํานวน 69 ถุง โดยคิดเปนสัดสวนลดลง 66.35%  
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ABSTRACT 
  
 The objective of this research is to reduce Transportation Defectives of a Logistics 
Service Provider at Maptaphut Industrial Estate. Seven QC Tools are implemented. Product loss 
in transportation is recorded for problem analysis to determine major problem and root cause 
analysis. Finally, practical solution is determined systematically. 
 As a result of the study from October to December 2010, 2,600 kgs (104 bags) which 
costs THB104,000 have been recorded. The product unloading and Truck condition are the main 
causes. Therefore, the Logistics Service Provider plans to improve transportation procedure and 
truck condition which improve transportation efficiency, maintain product quality and reduce the 
transportation loss. 
  After the improvement process from January to March 2011, it was found that 
transportation defectives was only 875 kgs or 35 Bags equivalent to THB35,000. After the 
transportation procedure and truck condition was improved, the cost of nonconforming decreased 
by THB69,000 or 69 Bags. Additionally, transportation defective percentage decrease by 66.35%. 
Transportation quality increased by 0.007%.  

 In conclusion, in 2011 the cost and quantity of transportation defectives decrease by 
66.35% after the improvement of transportation procedure and truck condition.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การขนสงนั้นเปนส่ิงเช่ือมโยงสวนตางๆ ของโซอุปทาน การบริหารการขนสงจึงมีผล 
กระทบตอการบริหารจัดการในสวนตางๆ ของโซอุปทาน ไมวาจะเปนการวางแผนการผลิต การ
จัดการสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา การกระจายสินคา และการบริการลูกคา การที่เรา 
ดําเนินการปฏิบัติการขนสงใหเกิดตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดในดานการขนสงนั้น อาจจะสงผลใหเกิดตนทุน
ท่ีสูงข้ึนในสวนอ่ืน ดังนั้นการตัดสินใจในการดําเนินการปฏิบัติการขนสงใดๆ ก็ตามจึงตองคํานึงถึง 
ผลกระทบท่ีจะมีตอการบริหารจัดการในสวนตางๆ 
 การขนสงนั้นถือเปนกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส และตนทุนในการขนสงนั้น
ก็มักจะเปนตนทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกสท้ังหมด โดยอยูท่ีประมาณ 4 ใน 10 สวนของ
ตนทุนดานโลจิสติกสท้ังหมดนอกจากนี้การขนสงก็ยังมีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการดานโล
จิสติกส เพราะการขนสงทําใหเกิดการไหลของสินคา และทรัพยากรเพ่ือการบริการตางๆ ในโซ
อุปทาน 
 ดังนั้นการบริหารการขนสงท่ีดีนั้นจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และลดตนทุนดานโลจิสติกส ยิ่งไปกวานั้นการบริหารการปฏิบัติการขนสงอยางมี
คุณภาพท้ังในดานการจัดสงท่ีตรงตอเวลา สภาพของสินคาท่ีไมบุบสลาย และการจัดสงสินคาได
อยางครบถวนไมสูญหาย ก็จะทําใหเกิดการบริการลูกคาท่ีดีข้ึน ซ่ึงก็จะสงผลใหเกิดการพัฒนาของ
ธุรกิจท่ีดียิ่งข้ึน 
 ปจจุบันผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษานั้น ยังพบปญหาในเร่ืองของปริมาณ
สินคาเสียหายจากกระบวนการขนสง ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหลูกคาไมสามารถรับสินคาไดเต็ม
จํานวนตามปริมาณการส่ังซ้ือ โดยการจัดสงสินคานั้นไดใชแรงงงานคนในการขนถายสินคาลง
ใหกับลูกคา ซ่ึงความเสียหายเกิดจากพนักงานลงสินคาไมมีความเชี่ยวชาญหรืออุปกรณไมพรอม 
โดยปจจุบันมีปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการจัดสงดังตารางท่ี 1.1 ซ่ึงทางผูวิจัยไดนํา
เคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ Seven QC Tools และโปรแกรม Minitab 14 มาใชเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหและหาแนวทางแกไขเพื่อลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงของผูให 
บริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 1.1  ขอมูลปริมาณสินคาเสียหายจากการจัดสงประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553  
 

เดือน / ป ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 
(จํานวนถุง) 

ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 

(จํานวนกิโลกรัม) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

ตุลาคม 2553 31 775 31,000 
พฤศจิกายน 2553 38 950 38,000 
ธันวาคม 2553 35 875 35,000 

 
 โดยพบวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 นั้น เกิดจากสาเหตุ
ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2  ขอมูลปริมาณสินคาเสียหายจําแนกตามสาเหตุ ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553  
 

สาเหตุ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมจํานวนถุง 

ลงสินคาแตก 19 26 20 65 
สินคาเปยกน้ํา 3 1 2 6 
เกี่ยวภายในตู 5 5 6 16 
ล่ินไหลลงมาแตก 4 6 7 17 

 
 จากขอมูลดังกลาว เพื่อใหเห็นความสําคัญของปญหาที่ เกิดข้ึน สามารถจัดเรียง 
ความสําคัญของปญหาโดยใชกราฟพาเรโตแสดงสัดสวนของขอมูลดังภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 1.1  ภาพพาเรโต แสดงปญหาท่ีทําใหเกิดสินคาเสียหายจากการจัดสง 

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน และไดเลือกท่ีจะ
ทําการศึกษาปญหาดังกลาว เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจริง และแนวทางแกไขปญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการ และเพิ่มคุณภาพในการจัดสงสินคา เพื่อใหสงสินคาถึงมือลูกคาอยางครบถวนตาม
จํานวนท่ีส่ังซ้ือ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวย  
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงของผูใหบริการดานโลจิสติกส 
โดยใชเคร่ืองมือ Seven QC Tools ในการดําเนินงาน 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประยุกตใชเคร่ืองมือ Seven QC Tools และโปรแกรม Minitab 14 มาชวยในการวิเคราะหหา
สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาใหกับผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษา  
 2. ในการทําสารนิพนธฉบับนี้ จะทําการเก็บขอมูลในชวง เดือนตุลาคม  2553 – เดือนมีนาคม 
2554 ในการบนัทึกปริมาณสินคาท่ีเสียหายจากกระบวนการขนสง 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. สามารถประยุกตใชทฤษฎีการจัดการคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการสงมอบสินคา
ใหแกผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษา  
 2. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการขนสงสินคา 
 3. สามารถลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงสินคา 

 
1.5 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปญหาพรอมท้ังกําหนดขอบเขต และวตัถุประสงคของงานวิจัย 
 2. ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดคุณภาพ 
 3. ศึกษาข้ันตอนการจัดสงผลิตภัณฑของผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณศึีกษา 
 4. วิเคราะหขอมูล หาสาเหตุ และแนวทางแกไข เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนสง 
 5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
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1.6 แผนการดาํเนนิการ 
 
ตารางท่ี 1.3  แผนการดําเนนิการ 
 

ลําดับ ขั้นตอนการวิจัย 

ระยะเวลา (เดือน) 

หมายเหตุ 

2553 2554 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ศึกษาสภาพปญหาพรอม
ทั้งกําหนดขอบเขต และ
วัตถุประสงคของ
งานวิจัย 

               

2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวกับ
การจัดคุณภาพ 

               

3 ศึกษาขั้นตอนการจัดสง
ผลิตภัณฑของผูให 
บริการโลจิสติกสที่เปน
กรณีศึกษา 

               

4 วิเคราะหขอมูล หาสาเหตุ 
และแนวทางแกไข เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการขนสง 

               

5 สรุปผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ และงานวิจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 
2.1 ความหมายคณุภาพ 
 คุณภาพ หมายถึงคุณลักษณะและประโยชนของการใชงานโดยรวมของผลิตภัณฑ ท่ีจะ
ทําใหสามารถตอบสนองการใชงานได เหมาะสมสําหรับการใชงาน สอดคลองเหมาะสมกับความ
ตองการ สวนประกอบท้ังหมดของผลิตภัณฑหรือบริการ ท้ังดานการตลาด วิศวกรรม การผลิต และ
การซอมบํารุง ท่ีตรงกับความคาดหวัง และความตองการของลูกคา สอดคลองกับมาตรฐานซ่ึงเปนท่ี
ตองการและคาดหวัง (ของลูกคา) 
 คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะท่ีสําคัญโดยรวมและคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ
บริการซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการสนองความตองการที่กําหนดและความตองการโดยนัย (ISO 
8402:1994) 
 โดยสรุป คุณภาพหมายถึง เปนมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการจัดการและการประกันคุณภาพ 
โดยเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ และต้ังอยูบนแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวา เม่ือกระบวนการดี 
ผลลัพธท่ีออกมาก็จะดีตามไปดวย ถือไดวาเปนการตอบสนองผูใชและผูรับบริการใหเกิดความพึง
พอใจในผลผลิตนั่นเอง 
 เอ็ดเวิรด เดมมิง (Edward Demming) คุณภาพคือคุณคาและเกณฑท่ีผูบริโภคเปนผู
กําหนดข้ึนไมใชผูประกอบการ คุณคาของสินคาเปล่ียนไป เนื่องจากความตองการของลูกคาเปล่ียน
ตลอดเวลา การปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลผลิตสมํ่าเสมอลด
ขอผิดพลาด ลดการแกไข ลดการซอม ลดการสูญเสียวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
 จูแรน (Joseph Juran)  คุณภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีตรงและเหมาะสมกับการใชงาน (fitness 
to use) และเปน ท่ีพึงพอใจตอลูกคา 2 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติของผลผลิตท่ีไดตามความตองการและเปนท่ีพึงพอใจ
ของลูกคา เพิ่มยอดขาย 

DPU



7 
 

 2. ปราศจากความไมมีประสิทธิภาพ ไรขอบกพรอง ไมกลับมาทําใหม ลดการสูญเสีย 
ลดของเสีย ลดการตรวจสอบ ลดการรองเรียนของลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพการสงมอบ ครอสบี 
(Philip Crosby) 
 
2.2 การควบคุมคณุภาพ 
  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ขบวนการที่จัดทําข้ึนอยางเปนระบบ
เพื่อใหไดคุณภาพของผลิตภัณฑตามท่ีกําหนดมาตรฐานไว ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของลูกคา  
  ความเปนมาของการจัดการคุณภาพ 
  แบงไดเปน 6 ระยะดังนี้ 
  1. ระยะท่ี 1 การควบคุมคุณภาพ (QC) เร่ิมใน USA กลางทศวรรษท่ี 1940 นําไปใชใน
มาตรฐาน Z-1 ในกองทัพนําหลักสถิติมาใชในอุตสาหกรรม เชน ผังควบคุม (Control Chart) เปน
คร้ังแรก Dr.Ishigawa ดัดแปลง QC แบบอเมริกัน ซ่ึงเนนการควบคุมตรวจสอบหาขอบกพรองตาม
ผังควบคุมการทํางาน เปน QCC (กิจกรรมกลุมคุณภาพ) แบบญ่ีปุน ซ่ึงเดิมเรียกวา FQC (Quality 
Control for the Foreman) 
  2. ระยะท่ี 2 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ Dr.Demming นําหลักสถิติมาใชในการควบคุม
คุณภาพในธุรกิจและการทหารนําทฤษฎี SQC ไปเผยแพรแกสมาคม JUSE ของญ่ีปุน (อันเปนท่ีมา
ของรางวัลคุณภาพแหงชาติ Deming Prizeในญ่ีปุน) ตอมาไดพัฒนาไปเปนระบบ TQC 
  3. ระยะท่ี 3 การจัดการแบบบุคลากรมีสวนรวมเนนความสําคัญกับการจัดการทรัพยากร 
มนุษย เนนจากลางข้ึนบนคนคือสินทรัพยท่ีมีคุณคา เนนทุกคนมีสวนรวม ทุมเท มุงม่ันปรับปรุงงาน 
  4. ระยะท่ี 4 การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 5 ส., ระบบการเสนอแนะ (Kaizen 
Suggestion System; KSS), QCC,ISO9000s, TPM, JIT, PDCA 
  5. ระยะท่ี 5 การจัดการใหความสําคัญลูกคา 
  6. ระยะท่ี 6 คุณภาพเกิดจากการจัดการเชิงยุทธศาสตร 
 
2.3 QC Story 
  QC หมายถึง กระบวนการจดัการระบบการทํางาน และการปฏิบัติการ เพื่อใหแนใจวา
ทุกคนในองคกรเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบ สามารถทํางานและดําเนินงาน สรางผลิตภัณฑ
หรือบริการอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด 
 ความหมาย QC Story คือข้ันตอนในการแกไขปญหาภายใตเง่ือนไขการพัฒนาบุคลากร
ใหเขาใจถึงหลักการในการบริหารโครงการดวยวงจร P-D-C-A  โดยมีข้ันตอน 7 ประการ  
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 1. การกําหนดหัวขอปญหา 
 2. สํารวจสภาพปจจุบันและตั้งเปาหมาย 
 3. การวางแผนการแกไข 
 4. การวิเคราะหสาเหตุ 
 5. การกําหนดมาตรการตอบโตและการปฏิบัติตามมาตรการ 
 6. การติดตามผล 
 7. การทําใหเปนมาตรฐาน 
 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพใหไดผล ขององคกรควรมีจิตสํานึกดานคุณภาพ ดังนั้นเพื่อปลูกฝง
ทัศนคติดังกลาว รวมถึงชวยในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมการทํางาน และฯลฯ 
กิจกรรมสงเสริมคุณภาพจึงมีความสําคัญมาก ในบทความนี้จะกลาวโดยยอลักษณะของกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพท่ีเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 3 เร่ือง คือ กิจกรรม 5 ส กิจกรรมกลุมคุณภาพ และ
กิจกรรมการลดของเสียเปนศูนย  
  กิจกรรม 5 ส  กิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมพื้นฐานของการปรับปรุงพัฒนาดานตางๆ 
ไมวาจะเปนดานคุณภาพ ดานความปลอดภัย หรือแมแตในเร่ืองการลดตนทุน การเพ่ิมผลผลิต 
กิจกรรมนี้ประกอบไปดวยหลักการ 5 ประการ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสราง
นิสัย  
  สะสาง หมายถึง การแยกของที่ไมตองการ หรือไมจําเปนออกจากส่ิงท่ีตองการ หรือ
ตองใช 
  สะดวก หมายถึง การจัดวางของท่ีใชงานใหเปนระเบียบหมวดหมู งายตอการใชงาน 
  สะอาด หมายถึง การทําบริเวณทํางานและบริเวณโดยรอบใหสะอาด  
  สุขลักษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3 ส แรกใหดี และคนหาสาเหตุ
ตางๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน 
  สรางนิสัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ จน
กลายเปนการกระทําท่ี เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 
  กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QC Circle หรือ QCC) ความหมายของกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
คือ กลุมคนงานท่ีปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดียวกัน รวมกลุมกันโดยความสมัครใจ เพื่อทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการปรับปรุงงานดวยตนเองอยางอิสระ อยางไรก็ตาม กิจกรรมนี้ตองไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูงจึงจะสําเร็จผลได เชนสนับสนุนใหพนักงานไดรับการอบรมการแกปญหาโดย
การใช QC Tools การใหรางวัลแกกลุมคุณภาพท่ีสามารถลดตนทุน หรือของเสียลงได เปนตน  
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 กิจกรรมการลดของเสียใหเปนศูนย (Zero Defect, ZD) กิจกรรมนี้จะสําเร็จได จําเปน 
ตองอาศัยกิจกรรมอ่ืนๆ ชวย ในความเห็นของ ดร.ชินโกะ เช่ือวา กิจกรรม ZD จะสําเร็จได ตอง
อาศัยหลักการ 3 ประการ คือ การใชการตรวจสอบท่ีตนเหตุ หรือท่ีตําแหนงงานนั้นๆ (Source 
Inspection) การตรวจสอบแบบ 100% โดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณชวย (Poka-Yoke) และการ
แกไขปรับปรุงทันทีทันใดเม่ือพบปญหา Poka-Yoke เปนเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความผิดพลาด หรือ
การหลงลืม ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้สามารถทําการตรวจเช็คช้ินงานแตละช้ิน หรือตรวจสอบ 
100% ได เคร่ืองมือ Poka-Yoke จะตองไมยุงยากและสามารถใชในการตรวจสอบช้ินงานไดทุกช้ิน 
และตนทุนในการติดต้ังตํ่า  
 
2.4 เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools) 
 ความเปนมา  
 ในป ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ไดถูกกอตั้ง 
ข้ึนพรอมๆ กับการจัดต้ังกลุม Quality Control Research Group ข้ึนเพื่อคนควาใหการศึกษาและ
เผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองระบบการควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อลบ
ภาพพจนสินคาคุณภาพตํ่า ราคาถูก ออกจากสินคาท่ี "Made in Japan" และเพิ่มพลังการสงออกไป
พรอมๆ กัน  
 หลังจากนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงก็คือ Japanese Industrial 
Standards (JIS) marking system ไดถูกกําหนดเปนกฏหมายในป ค.ศ. 1950 พรอมๆ กับการเช้ือเชิญ 
Dr. W. E. Deming มาเปดสัมมนาทาง QC ใหแกผูบริหารระดับตางๆ และวิศวกรในประเทศ 
นับเปนการจุดประกายของการตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ อันตามมาดวยการกอต้ังรางวัล 
Deming Prize อันมีช่ือเสียง เพื่อมอบใหแกโรงงานซ่ึงมีความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพดีเดน
ของประเทศ  
 ตอมาในป ค.ศ. 1954 Dr. J. M. Juran ไดถูกเชิญมายังประเทศญ่ีปุน เพื่อสรางความรู
ความเขาใจแกผูบริหารระดับสูงภายในองคกรในการนําเทคนิคเหลานี้มาใชงาน โดยไดรับความ
รวมมือจากพนักงานทุกๆ คน นับเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาและรวบรวมเครื่องมือท่ีใชในการ
ควบคุมคุรภาพรวม 7 ชนิด ท่ีเรียกวา QC 7 Tools มาใช  
 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพท้ัง 7 ชนิดนี้ ตั้งช่ือตามนักรบในตํานานของชาวญ่ีปุนท่ีช่ือ"
บงเค" (Ben-ke) ผูซ่ึงมีอาวุธอันรายกาจแตกตางกัน 7 ชนิด พกอยูท่ีหลัง และสามารถเลือกดึงมาใช
สยบคูตอสูท่ีมีฝมือรายกาจคนแลวคนเลา 
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 เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools) เคร่ืองมือท่ีใชในการแกปญหาทางดานคุณภาพ
ในกระบวนการทํางาน ซ่ึงชวยศึกษาสภาพท่ัวไปของปญหา การเลือกปญหา การสํารวจสภาพ
ปจจุบันของปญหา การคนหาและวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา ท่ีแทจริงเพื่อการแกไขไดถูกตอง
ตลอดจนชวยในการจัดทํามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอยางตอเนื่อง สําหรับเคร่ืองมือท้ัง 7 ชนิด 
สามารถแจกแจงไดดังนี้  
 1. แผนตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอรมท่ีมีการออกแบบชองวางตางๆ ไว
เรียบรอย เพื่อจะใชในการบันทึกขอมูลไดงายและสะดวก ถูกตอง ไมยุงยาก ในการออกแบบฟอรม
ทุกคร้ังตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  
  วัตถุประสงคของการออกแบบฟอรมในการเก็บขอมูล  
  - เพื่อควบคุมและติดตาม (Monitoring) ผลการดําเนินการผลิต 
  - เพื่อการตรวจสอบ 
  - เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของความไมสอดคลอง  
 
ประเภทของแผนตรวจสอบ  
 

ลักษณะของแผนตรวจสอบ วัตถุประสงค การนําไปใช 

1.  กระดาษเปลา  ขอมูลท่ัวไป  ใชบันทึกเทานัน้ ไมนําไป 
วิเคราะหตอ  

2.  ตารางแสดงความถ่ี  นับจํานวนตําหน ิ ใชจําแนกขอมูลเพื่อนําไปทํา
แผนผัง/กราฟ  

3.  ตารางกรอกตัวเลข  นับจํานวนของเสีย/จํานวนคน  
ขอมูลจากการวัด/การทดสอบ  

ใชเขียนแผนผังควบคุม ผังการ
กระจาย ฮิสโตแกรม หรือ 
แผนภูมิกราฟ  

4.  ตารางการทําเคร่ืองหมาย  ทําเคร่ืองหมายแทนการเขียน  ใชจําแนกขอมูล ทําผังพาเรโต 
หรือกราฟ  

5.  ตารางแบบสอบถาม  สอบถามขอคิดเห็น  หาความถ่ี ทําผังพาเรโต  
6.  ตารางแบบอ่ืนๆ  การตรวจสอบเฉพาะเร่ือง  ใชตามวัตถุประสงคเฉพาะเร่ือง  

เชน แบบสอบถามสําหรับเลือก
เมนูอาหาร  
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  ข้ันตอนการออกแบบแผนตรวจสอบ  
  - กําหนดวัตถุประสงคและต้ังช่ือแผนตรวจสอบ 
  - กําหนดปจจยั (4M) 
  - ทดลองออกแบบ กําหนดสัญลักษณ 
  - ทดลองนําไปใชเก็บขอมูล 
  - ปรับปรุงแกไข ทดลองเก็บ 
  - กําหนดการใชแผนตรวจสอบ (5W 1H) 
  - นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุป 
  - แบบฟอรมขอมูลดิบ และแบบฟอรมสรุป  
  ขอควรจําในการออกแบบแผนตรวจสอบ  
  - ตองมีวัตถุประสงคในการใชแผนตรวจสอบ 
  - กรอกขอมูลสะดวก งายตอการบันทึก 
  - ยิ่งมีการเขียนหรือคัดลอกมากเทาใด โอกาสผิดยอมมากเทานั้น 
  - สะดวกตอการอานคาหรือใชในการวิเคราะห 
  - ตองพอสรุปผลไดทันทีท่ีกรอกขอมูลเสร็จ 
  - กอนใชแผนตรวจสอบจริง ผูออกควรทดลองเก็บขอมูลกอนใชจริง 
  - มีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   2. แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)  เปนแผนภูมิท่ีใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางสาเหตุของความบกพรองกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดข้ึน 
   เม่ือไรจึงจะใชแผนผังพาเรโต  
  - เม่ือตองการกําหนดสาเหตุท่ีสําคัญ (Critical Factor) ของปญหาเพื่อแยกออกมา
จากสาเหตุอ่ืนๆ 
  - เม่ือตองการยนืยันผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการแกปญหา โดยเปรียบเทียบ “กอนทํา” 
กับ “หลังทํา” 
  - เม่ือตองการคนหาปญหาและหาคําตอบในการดําเนนิกิจกรรมแกปญหา  
  ประโยชนของแผนผังพาเรโต  
  - สามารถบงช้ีใหเห็นวาหัวขอใดเปนปญหามากที่สุด 
  - สามารถเขาใจวาแตละหวัขอมีอัตราสวนเปนเทาใดในสวนท้ังหมด 
  - ใชกราฟแทงบงช้ีขนาดของปญหา ทําใหโนมนาวจิตใจไดดี 
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  - นําไปเก็บขอมูล 
  - นําขอมูลมาสรุปจัดเรียงลําดบั 
  - เขียนแผนผังพาเรโต 
 3. กราฟ (Graph) คือ ภาพลายเสน แทง วงกลม หรือจุดเพื่อใชแสดงคาของขอมูลวา
ความสัมพันธระหวางขอมูล หรือแสดงองคประกอบตาง ๆ แผนภาพท่ีแสดงถึงตัวเลขหรือขอมูล
ทางสถิติท่ีใช เม่ือตองการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหผลของขอมูลดังกลาว เพื่อทําใหงายและ
รวดเร็วตอการทําความเขาใจ  
 

ประเภทของกราฟ ลักษณะเฉพาะ 

 
กราฟแทง  

-  ใชเม่ือมีขอมูลมากกวาหรือเทากับ 2 ขอมูล โดยใชการเปรียบเทียบท่ี
พื้นที่ของกราฟ  

-  ไมเหมาะสมท่ีจะใชดูแนวโนมในระยะยาว แตเหมาะสําหรับขอมูล 
ในแตละชวงเวลา  

 
 กราฟเสน  

-  ใชสําหรับดแูนวโนม การพยากรณในอนาคต หรือทํานายผลจากขอมูล
ในอดีตได  

-  ใชในการควบคุมแผนงานใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว  

 
กราฟวงกลม  

-  พื้นท่ีของกราฟเทากับ 100% แตละสวนท่ีแบงออกมาจะแสดงใหเห็น
ถึงอัตราสวนในแตละสวนประกอบของขอมูลวาเปนกี่สวยของ
องคประกอบท้ังหมด  

 
  กราฟใยแมงมุง  

-  เปนกราฟรูปหลายเหล่ียม ซ่ึงจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความ 
มากนอยของแตละสวน โดยกําหนดตําแหนงจุดลงในแตละเสนแกน 
ของกราฟ ใชเปรียบเทียบกอน-หลังการปรับปรุง หรือเม่ือเวลา
เปล่ียนแปลงไป  

 
   4. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือผังกางปลา (Fishbone 
Diagram) บางคร้ังเรียกวา Ishikawa Diagram ซ่ึงเรียกตามชื่อของ Dr.Kaoru Ishikawa ผูซ่ึงเร่ิมนําผัง
นี้มาใชในป ค.ศ. 1953 เปนผังท่ีแสดงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของปญหา (ผล) ทาง
คุณภาพ กับปจจัยตาง ๆ (สาเหตุ) ท่ีเกี่ยวของ 
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ของแผนกอ่ืน
  
ซ่ึงแสดงไวที่
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ต
 

   

 เม่ือไรจึงจ
 - เม่ือตอง
 - เม่ือตอง
น 
 - เม่ือตอง
ทีห่ัวปลา  
 การสรางผั
 - กําหนด
 - กําหนด
 - ระดมส
  - หาสาเห
 - จัดลําดบั
 - ใชแนว
 การแกปญ
 - ตัดสาเห
 - ลําดับค
 - ถายืนยนั
 - คิดหาวิ
 - กําหนด
 - ตองมีก

ตัวอยางผังกา

 

จะใชแผนผังส
งการคนหาสา
งการทําการศึ

งการใหระดม

ผังกางปลา  
ดปญหาหรืออ
ดกลุมปจจัยท่ีจ
สมองเพ่ือหาส
หตุหลักของป
บความสําคัญ
ทางการปรับป
ญหาจากผังกา
หตุที่ไมจําเปน
วามเรงดวนแ
นสาเหตุนั้นไ
ธีแกไข 
ดวิธีการแกไข
ารติดตามผล

งปลา 

สาเหตุและผล
าเหตุแหงปญ
กษา ทําความ

มสมอง ซ่ึงจะ

อาการท่ีจะตอ
จะทําใหเกิดป
สาเหตุในแตละ
ปญหา 
ญของสาเหตุ 
ปรุงท่ีจําเปน 
งปลา 
นออก 
และความสําคั
ไมได ตองกลับ

 กําหนดผูรับ
การแกไขในรู

ล 
หา 
มเขาใจกับกระ

ชวยใหทกุคน

งหาสาเหตุอย
ปญหานั้นๆ 
ะปจจัย 

  

คัญของปญหา
บไปเก็บขอมู

ผิดชอบ เวลา
รูปแบบท่ีเปน

ะบวนการอ่ืน 

นใหความสนใ

ยางชัดเจน 

า 
ลอีกคร้ัง 

าเร่ิมตน ระยะ
นตัวเลขสามาร

 หรือกระบวน

ใจในปญหาข

เวลาเสร็จ 
รถวัดได  
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ความสัมพันธ
โดย 
 ต
 ต

  
  
  
  
คารบอนในเ
  
เกิดจากสาเห
  
แข็งของเหล็ก
  
กระทบตอหั
บกพรองมีจํา
  
ศึกษาวาจะมีค

 การอานผัง
 1. “หิมะต
 2. “ควบค
5. แผนผังกา
ธของตัวแปร 

ตัวแปร X คือ
ตัวแปร Y คือ

 เม่ือไรจึงจ
 - เม่ือตอง
 - คาความ
นื้อเหล็ก (สา
 - เม่ือตอง
ตุเดียวกันหรื

 - การเปล่ี
ก (ผลกระทบ
 - เม่ือตอง
ัวปลา (Y) ห
านวนมากข้ึน 
 - เมื่อตอง
ความสัมพันธ

งกางปลา  
ตก ทําให ถน
คุมรถไมได เน
รกระจาย (Sc
 2 ตัว วามีแน

 ตัวแปรอิสระ
 ตัวแปรตาม 

จะใชแผนผังก
งการจะบงช้ีส
มเหนียวของเ
เหตุที่ 1, X 1
งการจะตัดสิน
ือไม ตัวอยาง
ล่ียนแปลงของ
บที่ 2, Y 2) เกิด
งการอธิบายค
หรือไม เชน อั

 
งการใชหาคว
ธกันหรือไม เ

นล่ืน ถนนล่ืน
นื่องจาก ถนน
catter Diagram
นวโนมไปในท

ะ หรือคาท่ีปรั
 หรือผลท่ีเกดิ

การกระจาย 
สาเหตุที่แทจริ
เหล็ก (ปญหา
) หรือรอยขีด
นใจ วาผลกร
งเชน 
งคาความเหนี
ดจากปริมาณ
ความสัมพันธ
อัตราการขาดง

วามสัมพันธร
เชน สวนสูงมี

น ทําให ควบ
นล่ืน ถนนล่ืน
m)  คือ ผังท่ีใ
ทางใด เพื่อท่ีจ

รับเปล่ียนไป 
ดข้ึนในแตละค

ริงของปญหา 
า, Y) จะมาก
ดขวนท่ีเกิดข้ึน
ะทบ 2 ตัวซ่ึ

นียวของเหล็ก
คารบอนในเน
ธกางปลา (X) 
งานของคนงา

ระหวางขอมูล
มคีวามสัมพัน

คุมรถไมได ”
 เนื่องจาก หมิ
ชแสดงคาขอ
จะใชหาความ

 
คาท่ีเปล่ียนแป

 ตัวอยางเชน 
กหรือนอย มี
นบนผิวเนื้อเห
ซ่ึงมีความสัมพ

 (ผลกระทบที
นื้อเหล็ก (สา
 ที่ไดจากกา
าน เปนสาเห

ลหรือตัวแปร
ธกับน้ําหนักห
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มะตก ”  
องขอมูลท่ีเกิด
มสัมพนัธที่แท

ปลงไปของตัว

 

มีสาเหตุมาจา
หล็ก (สาเหตุท
พันธกันอยู มี

ที่ 1, Y 1) และ
เหตุ, X) 
รระดมสมอง
หตุใหเคร่ืองใ

ร 2 ตัว ที่
หรือไม  
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กปริมาณ
ท่ี 2, X 2) 
มีปญหาท่ี

ะคาความ

ง วามีผล 
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เราสนใจ                 
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  วิธีการสรางแผนผังการกระจาย  
  - ออกแบบแผนบันทึกเพื่อจัดเก็บขอมูลหรือตัวแปร (X,Y) ท่ีตองการ อยางนอย 30 
คู ตัวแปรท่ีวานี้อาจจะเปนสาเหตุกับสาเหตุ (X 1, X 2 ) หรือสาเหตุกับปญหา (X, Y) ก็ได โดย
ออกแบบเปนรูปแบบตารางกอนแลวนําไปเขียนกราฟ หรือออกแบบเปนรูปกราฟท่ีพล็อตขอมูลได
เลย 
  - เขียนกราฟของผังการกระจายหาคาตํ่าสุดและคาสูงสุดของตัวแปรจากข้ันตอนท่ี 
1 เพื่อกําหนดสเกลบนแกนแนวนอน(แกน X) และแกนแนวต้ัง (แกน Y) ซ่ึงควรเปนตัวเลขท่ีปดเศษ 
และหากมีขอมูล (X,Y) คูใดทับกัน ใหทําวงกลมลอมรอบจุดท่ีทับกัน 
  - เขียนรายละเอียดประกอบรูปกราฟประกอบดวย 
  - ช่ือของรูปกราฟ (เชน ช่ือผลิตภัณฑ, กระบวนการ) ช่ือของแกนนอน (X) และ
แกนตั้ง (Y) 
  - ช่ือของผูปฏิบัติงาน ผูเก็บขอมูล และเคร่ืองจักร  หนวยวัดของแกนนอนและแกน
ตั้ง 
  - ชวงเวลาที่เก็บขอมูลและวันเดือนปท่ีผลิต/บริการ จํานวนขอมูล (X, Y) ท่ีจัดเก็บ 
(n=?)  
  การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร X และ Y 
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (คา r) คือ คาท่ีใชบงบอกดัชนีของความสัมพันธของตัว
แปน X และY วามีความสัมพันธกันในทิศทางใด 
  คา r มีคาระหวาง -1 กับ 1 ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรมี
นอย 
  คา r = 1 คาสหสัมพันธเปน + 
  คา r = -1 คาสหสัมพันธเปน – 
  (ไมมีขอกําหนดของคา r เปนมาตรฐานแนนอน ข้ึนอยูกับความสําคัญและดุลยพินิจ
ของผูท่ีกําลังศึกษา) 
 

  กําหนดให  r   =   สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของส่ิงตัวอยาง 
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ชัดเจน 
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แบบลบไมช
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เพื่อท่ีจะใชส
“ความถ่ี” แล
ความแปรปร
โดยการสุมตั
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 - เม่ือตอง
 - เม่ือตอง
 - เม่ือตอง
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  วิธีการเขีย
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  คากึ่งกลางช้ันแรก = ผลรวมคาขีดจํากัดช้ันแรก / 2  
  คากึ่งกลางช้ันสอง = ผลรวมคาขีดจํากัดช้ันสอง / 2  
  - บันทึกขอมูลในรูปตารางแสดงความถ่ี 
  - สรางกราฟฮิสโตแกรม  
 
  ลักษณะตางๆ ของฮิสโตแกรม  
  - แบบปกติ (Normal Distribution) การกระจายของการผลิตเปนไปตามปกติ 
คาเฉล่ียสวนใหญจะอยูตรงกลาง 

 
 

  - แบบแยกเปนเกาะ (Detached Island Type) พบเม่ือกระบวนการผลิตขาดการ
ปรับปรุง/หรือการผลิตไมไดผล 

 
  - แบบระฆังคู (Double Hump Type) พบเม่ือนําผลิตภัณฑของเคร่ืองจักร 2 เคร่ือง/ 
2 แบบมารวมกัน 
 

 
  - แบบฟนปลา (Serrated Type) พบเม่ือเคร่ืองมือวัดมีคุณภาพต่ํา หรือการอานคามี
ความแตกตางกันไป 
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  - แบบหนาผา (Cliff Type)  พบเม่ือมีการตรวจสอบแบบ Total Inspection เพื่อคัด
ของเสียออกไป 

 
 
2.5 เคร่ืองมือคุณภาพใหม 7 อยาง (The 7 New QC Tools) 
 เคร่ืองมือคุณภาพใหม 7 อยาง (The 7 New QC Tools) เปนเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับ
วางแผน และปองกันปญหา เพื่อใหไดนโยบาย และมาตรการเชิงรุกท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม เคร่ืองมือ
คุณภาพใหม 7 อยางประกอบดวย 
 1) แผนภูมิการจัดกลุมความคิด (Affinity Diagram) เปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การระดมและรวบรวมความคิดท่ีกระจัดกระจายของคนท่ีเปนสมาชิกในกลุมมาจัดเรียงใหเปน
หมวดหมู หรือกลุมตามลักษณะท่ีมีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน หรือมีความหมายที่คลายคลึงกัน 
เพื่อท่ีจะไดนํากลุมความคิดเหลานั้นไปใชประโยชนตอไป  
 2) แผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relation Diagram) เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับแกไข
เร่ืองยุงยากโดยการคล่ีคลายการเช่ือม โยงกันอยางมีเหตุผล (Logical connection) ระหวางสาเหตุ 
และผลที่ เกิดข้ึน ซ่ึงเกี่ยวของกัน (หรือ วัตถุประสงค และกลยุทธท่ีจะบรรลุ ความสําเร็จในเร่ืองนี้) 
รูปแบบของแผนผังความสัมพันธหลัก ๆ มีอยู 4 แบบ ไดแก แบบรวมศูนย  แบบมีทิศทาง  แบบ
แสดงความสัมพันธ และแบบตามการประยุกตใช  
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 3) แผนภูมิตนไมตัดสินใจ (Tree Diagram) ใชเพื่อหาแนวทางแกไข/ปองกัน ในรูปของ
แผนงาน/แนวทางหรือวิธีการ โดยตอบคําถามวา “ทําอยางไร” เพ่ือมุงสูวัตถุประสงค/เปาหมายท่ี
อยากเปน โดยการมุงเนนไปท่ีตนตอหรือสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา จากแผนภูมิแสดงความ 
สัมพันธ (Relation Diagram 
 4) แผนภูมิเมตริกซ (Matrix Diagram) เปนเคร่ืองมือท่ีชวยหาความสัมพันธของ
วัตถุประสงค/เปาหมาย และแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ ท่ีไดจากการเสนอแนะข้ึนวาแนวทางใด
นาจะมีความเปนไปได มีความคุมคา และสงผลกระทบใหบรรลุถึงเปาหมายไดกอน โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด อยางเต็มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
 5) แผนภาพการวิเคราะหขอมูลเชิงเมตริกซ (Matrix Data Analysis Chart) เคร่ืองมือท่ี
ใชเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) จากมุมมองของลูกคาและเทียบกับคูแขงท่ีเปนผูนําในดาน
สินคา หรือบริการคลายๆกับองคกรของเรา วิธีนี้จะทําใหเห็นภาพวาองคกรเราอยูในตําแหนงใด 
(Positioning) เพื่อมองกลยุทธในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมตอไปอยางถูกทิศทาง 
 6) แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program 
Chart) เปนเคร่ืองมือท่ีใชชวยหาแนวทางซ่ึงอาจเปนแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ โดยมุงเนนไปยัง
อุปสรรคท่ีนาจะมีโอกาสเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนด
ไว เม่ือทราบถึงทุกอุปสรรคในกระบวนการก็สามารถหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคทุกประเภทที่
อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต คลายกับการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับไวเผ่ือสําหรับการเปลี่ยนแปลง
หรือความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ทําใหองคกรมีความม่ันใจตอการเผชิญ 
 7) แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram) เปนการวางแผนงานท่ีมีการกําหนดกิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และลําดับกอนหลังของแตละกิจกรรมวากิจกรรมใดควรทํากอน-หลัง 
เพื่อท่ีจะบริหารโครงการหรือแผนงานใหบรรลุเปาหมายไดในระยะเวลาที่กําหนดไว และใช 
ทรัพยากรอยางคุมคา 
 ความสําคัญของเคร่ืองมือคุณภาพใหม 7 อยาง (The 7 New QC Tools) 

 เคร่ืองมือคุณภาพใหม 7 อยาง หรือเครื่องมือสําหรับการบริหาร 7 อยาง (The 7 
Management Tools) เปนเคร่ืองมือท่ีทางประเทศญ่ีปุนพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเคร่ืองมือคุณภาพ 7 
อยาง (The 7 QC Tools) ใหมีความเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับผูบริหารระดับหัวหนา/
ผูจัดการแผนก/ฝายขึ้นไป ใชชวยในการเก็บและวิเคราะหขอมูลท่ีเปนคําพูด ความรูสึกจากผูบริหาร 
เพื่อวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ในเชิงปองกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและขอเท็จจริง
ในอดีต รวมถึงการมองภาพความตองการในอนาคตของลูกคาและคูแขงมาใชเพื่อกําหนดแผนงาน/
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โครงการในการรักษาฐานลูกคาเดิม ขยายฐานลูกคาใหม เพิ่มยอดขาย และลดตนทุนขององคกรได
อยางเปนระบบ 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ปญญา  ช่ืนทรัพย (2551) ไดทําการวิจัยเพ่ือลดของเสียในกระบวนการเปาฟลม โดยการ
ใชเคร่ืองมือคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาปญหา โดยพบวาอัตราของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการ Set up เคร่ืองเปามากเปนอับหนึ่ง คือรอยละ 78.77 ของของเสียท้ังหมด จึงเลือกหัวขอ
นี้มาดําเนินการแกไข และไดใชผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไข 
ผลการวิจัยพบวาปริมาณของเสียลดลงเม่ือเทียบจากชวงเดียวกันแลวนั้น สามารถลดลงไปไดถึง 
28.5% พบวาอัตราของเสียมีแนวโนมลดลงเปนไปตามเปามหาย  
 คมสัน  ศรีประสิทธ์ิ (2551) ไดทําการวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนการข้ึนรูปเน็ท  
โดยหลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยรวบรวมปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือคนหาปญหา และ
วิเคราะหสาเหตุโดยใชแผนภูมิกางปลาในการระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของปญหา จากนั้นจึงได
ออกแบบเพื่อทําการทดลองและทดสอบผล โดยพบวาปจจัยท่ีนาจะมีผลคืออุณหภูมิในการขึ้นรูป
เน็ท จึงไดกําหนดสภาวะควบคุมการผลิตแบบใหมของอุณหภูมิท่ีใชเพื่อใชในการผลิตจริง และ
ติดตามผล พบวาของเสียโดยรวมท้ังหมดของการข้ึนเน็ทลดลงจาก 1.48% เหลือ 0.86% ของยอด
ผลิตท้ังหมด 

วรรณา  ทองสุข (2552) ไดทําการวิจัยในเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการผลิตชุด
ประกอบสายไฟ โดยมุงเนนท่ีจะทําการลดตนทุนการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตชุดประกอบ
สายไฟ โดยการปรับลดของเสียท่ีเกิดจากการทดสอบเพื่อหาคารับแรงดึงของช้ินงานสาเหตุ โดยมี
การใชเคร่ืองมือ Why Why Analysis ในการวิเคราะห และใชเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพของ QC เพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ จากผลการวิจัยพบวาสามารถลดขอบกพรองลงไดรอยละ 83.51 
ซ่ึงลดคาใชจายจากของเสียท่ีเกิดจากการทดสอบเปนจํานวนเงิน 11,136 บาทตอเดือน หรือ 133,632 
บาทตอป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เนื้อหาในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงขอมูลท่ัวไปของผูใหบริการดานโลจิสติกสท่ีเปน
กรณีศึกษา โครงสรางองคกร บริการ กระบวนการจัดสงสินคา การวิเคราะหปญหาท่ีพบใน
กระบวนการจัดสงสินคาท่ีเปนสาเหตุของการเกิดความเสียหายแกสินคาท่ีจัดสง 

 
3.1 ประวัติความเปนมาของบริษัท 
 ตามท่ี ปตท. และบริษัทในเครือมีแผนขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ัน
ปลาย ไดแกผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE และ PP ซ่ึงหากโครงการตางๆ เปนไปตามแผนงานแลว จะ
มีเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป และมีการจําหนายในทุกตลาดท่ัวโลกเพ่ือมีการ
ดําเนินงานดานโลจิสติกส ครบวงจร (Full Service) และผูผลิตเม็ดพลาสติกสามารถไปมุงเนนใน 
เร่ืองการผลิต และการวิจัย และพัฒนา (R&D) จึงไดมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
Polymer Logistics Management (PTT Logistics)) เพื่อใหบริการดานโลจิสติกส แกบริษัทในเครือ
ผูผลิตเม็ดพลาสติก และในเดือนกันยายน 2549 บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด ไดถูก
จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใหเปนหนวยงานท่ีใหบริการดานโลจิสติกสครบวงจร แก
บริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาท่ีแขงขันไดในตลาด และมุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย ซ่ึงจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความ
แข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของกลุมปตท. สําหรับโรงงานท่ีจะกอสรางใหม ไดแก PTTPE และ 
HMC (PDH/PP) บริษัทฯ จะลงทุนกอสราง Silo, Warehouse รวมท้ังBagging & Packing unit เพื่อ
เปน Logistics Center พรอมท้ังบริหารจัดการให ท้ังนี้ Warehouse ท่ี จัดสรางข้ึนจะมีปริมาณ
เพียงพอเพื่อรองรับผลิตภัณฑสวน Overflow ของ PTTCHEM และ BPE ดวย และคาดวาจะ
ดําเนินการกอสรางศูนยโลจิสติกสแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการใหบริการเต็มรูปแบบไดภายใน 
มิถุนายน 2552 
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3.2 โครงสรา
 

 
ภาพท่ี 3.1  ภ
 
 โ
 1
  
(มหาชน)  
 2
  
 3
  
 4
  
(มหาชน)  
 5
  

างองคกร 

าพแสดงผังโ

โดยมีคณะกร
1. ดร. ปรัชญ
 ประธาน เ

2. นายวีรศัก
 กรรมการผ
3. นายขับพล
 กรรมการผ
4. นางสาวสิ ิ
 ผูชวยกรร

5. นายศุภโช
 กรรมการผ

ครงสรางองค

รมการบริษัท
ญา ภิญญาวัธน
จาหนาท่ี ปฏิ

ดิ์ โฆสิตไพศ
ผูจัดการใหญ
ล ศักดิ์สุภา 
ผูจัดการ บริษั
ริวรรณ เจียระ
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ชค เล่ียมแกว 
ผูจัดการ บริษั

คกรของโรงง

ทดังรายนามต
น 
บัติการกลุม ธ

ศาล 
 บริษทั ปตท

ษัท พทีีที โพลี
ะพงษ 
รใหญ พัฒนา

ษัท พทีีที โพลิ

านท่ีเปนกรณี

อไปนี ้

ธุรกิจปโตรเลี

.เคมิคอล จํากั

ลีเอทิลีน จํากดั

าธุรกิจและบริ

ลิเมอร โลจิสติ

ณศีกึษา 

ลียม ข้ันปลาย 

กัด(มหาชน)  

ด  

ริหารโครงการ

ตกิส จํากัด  

 บริษัท ปตท

ร บริษัท ปตท
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3.3 วิสัยทัศน 
 “ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในการใหบริการ
ดานโลจิสสติกส ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดวยการบริหารจัดการท่ีดี และดวยตนทุนท่ีแขงขันได” 
 
3.4 พันธกิจขององคกร 
 สงมอบการบริการดานโลจิสติกสใหกับกลุม ปตท. เปนหลักโดยมุงเนน :  
 1. คุณภาพการบริการท่ีไดมาตรฐานสากล การปฏิบัติการที่เปนเลิศ และการบริหาร
จัดการระบบขอมูลท่ีทันสมัย  
 2. การสนองตอบความตองการ และการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 3. ความยืดหยุน ความรวดเร็ว และนวัตกรรม 
 4. การบริหารจัดการท่ีดี โดยทีมงานระดับมืออาชีพ ตนทุนท่ีแขงขันได 
 
3.5 บริการ 
 ในโลกปจจุบัน โลจิสติกสกลายเปนกลยุทธสําคัญขององคกรในการแขงขัน ผูแขงขัน
ในธุรกิจพยายามเรงท่ีจะพัฒนารูปแบบการดําเนินงานภายในใหรวดเร็ว และเหมาะสม ความพรอม
ของผลิตภัณฑสูมือลูกคาจึงกลายเปนกุญแจสําคัญ การบริการของ PTTPL ครอบคลุมถึง การขนสง, 
การบริหารจัดการคลังสินคา และการบรรจุผลิตภัณฑ เรามุงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดวยการใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ฉับไว และคาใชจายท่ีเหมาะสม 
 
3.6 บรรจุภัณฑ 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส ใหบริการดานบรรจุภัณฑ ตามความตองการของ
ลูกคา ดวยความชํานาญในการจัดการ บริการนี้สามารถชวยประหยัดเวลา และใหการรับประกันถึง
ความปลอดภัยของตัวสินคา ซ่ึงพรอมท่ีจะทําการจัดสงตอไป 
 
3.7  คลังผลิตภัณฑ 
 ระบบบริหารขอมูลท่ีทันสมัย ไดชวยปรับปรุงการบริหารคลังสินคาในธุรกิจดาน 
โลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ PTTPL ใหบริการการบริหารจัดการคลังสินคา โดยอาศัย 
ระบบWarehouse Management Systems (WMS) ซ่ึงมุงเนนการบริหารสินคาคงคลัง ตลอดจน
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารคลังสินคาอ่ืนๆ ไมวาจะเปน การเลือกจัดเก็บ/สงออกสินคา และ
ขอมูลของตัวสินคา นอกจากนี้ PTTPL ยังจะไดนําเอาเทคโนโลยี ระบบบารโคด และ RFID มาใช
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สนับสนุนการบริหารงานในคลังสินคาอีกดวย ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และลด
ความผิดพลาดลง นอกจากนี้ในคลังสินคายังมีระบบกลองทีวีวงจรปด เพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับสินคา รวมท้ังยังชวยทําใหระบบการเคลื่อนยายสินคา เปนไปไดดวยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ศูนยโลจิสติกสแหงใหม บนพ้ืนท่ีท้ังหมด 88 ไร ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถรองรับกําลังการผลิตและการจัดสงโพลีเมอร 1 ลานตัน พื้นท่ี
ในศูนยฯ ประกอบดวย 
 - ไซโลเก็บผลิตภัณฑ  
 - พื้นที่การบรรจุผลิตภัณฑ  
 - คลังจัดเก็บผลิตภัณฑ  
 - จุดข้ึน-ลงผลิตภัณฑ (dock)  
 - พื้นที่สํานักงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2  ภาพแสดงไซโลเก็บผลิตภัณฑ 
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ภาพท่ี 3.3  ภาพแสดงคลังจดัเก็บผลิตภณัฑ 
 
3.8  การขนสงผลิตภัณฑ 
  ประสิทธิภาพในการขนสงนับเปนจุดเร่ิมตนของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
PTTPL ใหบริการขนสงท่ีรวดเร็วท้ังใน และตางประเทศโดยการใชงานระบบบริหารการขนสงท่ีมี
ประสิทธิภาพจะทําใหสามารถบริหารการขนสงใหไดผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดไมวาจะในเร่ืองของการ
ออกแบบโครงขายการขนสง และการเลือกเสนทาง นอกจากนั้น PTTPL ยังเสนอการบริการขนสง
แบบ Multi Modal ไมวาจะเปนทางรถไฟ ขนสงหลายรูปแบบ (รถ-รถไฟ) รวมถึงการขนสงทางเรือ
ดวย ซ่ึงจะสามารถชวยใหประหยัด และสรางความสามารถในการแขงขันใหกับลูกคาของเราดวย 
 
3.9 ผลิตภณัฑของผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษาท่ีจัดสงใหลูกคา 
 ผลิตภัณฑของผูใหบริการโลจิสติกสท่ีเปนกรณีศึกษาท่ีทําการจัดสงใหลูกคา ไดแก เม็ด
พลาสติก บรรจุถุง 25 กิโลกรัม ดังตัวอยางภาพท่ี 3.4 
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ภาพท่ี 3.4  ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ีจดัสงใหลูกคา 
 

 
 
ภาพท่ี 3.5  ภาพแสดงรถที่ใชในการจดัสงผลิตภัณฑใหลูกคา 
 
3.10 คํานิยาม 
  DELIVERY ORDER (DO) = ใบขนสงสินคา 
  PTTPM    = PTT POLYMER MARKETING  

        COMPANY LIMITED 
 PTTPL  = PTT POLYMER LOGISTICS  
     COMPANY LIMITED 
 CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA) = ใบรับรองคุณภาพสินคา  
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ตารางท่ี 3.1  ขอมูลปริมาณสินคาเสียหายจากการจัดสงประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553  
 

เดือน / ป ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 
(จํานวนถุง) 

ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 

(จํานวนกิโลกรัม) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

ตุลาคม 2553 31 775 31,000 
พฤศจิกายน 2553 38 950 38,000 
ธันวาคม 2553 35 875 35,000 

 
ตารางท่ี 3.2  ขอมูลปริมาณสินคาเสียหายจําแนกตามสาเหตุ ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553  
 

สาเหตุ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมจํานวนถุง 

ลงสินคาแตก 19 26 20 65 
สินคาเปยกน้ํา 3 1 2 6 
เกี่ยวภายในตู 5 5 6 16 
ล่ินไหลลงมาแตก 4 6 7 17 

 
 จากขอมูลดังตารางท่ี 3.1 พบวาปริมาณสินคาเสียหายจากการขนสงมีจํานวน 104 ถุง 
ถุงละ 25 กิโลกรัม คิดเปนจํานวนท้ังส้ิน 2,600 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเทากับ 
104,000 บาท โดยจากขอมูลเม่ือนํามาแยกตามสาเหตุท่ีเจอ จะแสดงไดดังขอมูลในตารางท่ี 3.2 
พบวาปญหาจากการลงสินคาแตกมีปริมาณท้ังหมด 65 ถุง สินคาเปยกน้ํามีปริมาณ 6 ถุง เกี่ยวภายใน
ตูมีปริมาณ 16 ถุง และ ล่ืนไหลลงมาแตกมีปริมาณ 17 ถุง 
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ภาพท่ี 3.7  ภาพพาเรโต แสดงสาเหตุท่ีทําใหเกิดสินคาเสียหายจากการจัดสง 
 
  จากภาพท่ี 3.7 ภาพพาเรโต แสดงสาเหตุท่ีทําใหเกิดสินคาเสียหาย จะเห็นวาปญหาการ
ลงสินคาแตกพบเปนจํานวน 65 ถุง คิดเปนสัดสวน 62.5% ของปญหาทั้งหมด รองลงมาอันดับสอง
เปนปญหาล่ืนไหลลงมาแตกเปนจํานวน 17 ถุง คิดเปนสัดสวน 16.3% ของปญหาท้ังหมด รองลง
อันดับท่ีสามเปนปญหาเกี่ยวภายในตูพบเปนจํานวน 16 ถุง คิดเปนสัดสวน 15.4% ของปญหา
ท้ังหมด และอันดับสุดทายปญหาสินคาเปยกน้ําพบเปนจํานวน 6 ถุง คิดเปนสัดสวน 5.8% ของ
ปญหาทั้งหมด และนําปญหาทั้งหมดมาวิเคราะหหาสาเหตุ โดยการวิเคราะหดวยการใชผังกางปลา 
จะสามารถแยกสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาไดดังขอมูลในภาพท่ี 3.8 
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ประตูมีเหลี่ยม /  
มุมตูแหลมคม 

ตูมีหัวรีเบส 

วัตถุดิบ 

ซีลขอบยางรถรั่ว 

เรียงสินคาไมดี 

คน 

โดนรถเข็น 

คนงานเหยียบแตกขณะวางซอน 

ลงสินคาแตกเสียหาย 

ลื่นไหลลงมาแตกเสียหาย 

วิธีการ 

สินคาเปยกน้ํา 

เกี่ยวภายในตู 

ทุมสินคาแรงไป 

คนงานไมระวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8  ภาพแผนภูมิกางปลา วิเคราะหสาเหตุของสินคาเสียหายจากการจัดสง 

สาเหตุการเกดิสินคา
เสียหายจากการจัดสง 
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3.13 Flow Chart การวิเคราะหปญหาของเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9  ภาพ Flow Chart การวิเคราะหปญหาของเสีย 

เก็บขอมูลปญหา
ปจจุบัน 

คนหาปญหาหลัก 
โดยใชพาเรโต 

วิเคราะหหาสาเหตุ 
โดยใชผังกางปลา 

วางแนวทางแกไข 

ดําเนินการ 
ปรับปรุงแกไข 

เก็บขอมูล 
หลังปรับปรุงแกไข 

วัดผลการปรับปรุง 

ควบคุมสัดสวนของ
เสียอยางตอเนือ่งโดย
ใชแผนภูมิควบคุม 

P-Chat 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสง 
ของผูใหบริการดานโลจิสติกสท่ีนิคมอุตสาหากรรมมาบตาพุด และวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุงวิธีการในการขนสงผลิตภัณฑ โดยนําขอมูลท่ีเก็บไดมาวัดผลเทียบกับตัว
ดัชนีช้ีวัดของทางบริษัทท่ีไดตั้งไว โดยผูวิจัยขอเสนอผลการศึกษาดังนี้ 
 
4.1 การปรับปรุงวิธีการขนสงและสภาพรถขนสง 
 จากปญหาท่ีพบสาเหตุใหญของปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ลงสินคาแตกเสียหาย ซ่ึงพบมาก
ท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ล่ืนไหลลงมาแตกเสียหาย สินคาเกี่ยวภายในตู และสินคาเปยกน้ํา
ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือวิเคราะหปญหาโดยใชผังกางปลาจะพบวามีสาเหตุของแตละปญหาดังตอไปนี้ 
 

ปญหาท่ีพบ สาเหตุ 
ลงสินคาแตกเสียหาย ทุมสินคาแรงเกินไป 

คนงานเหยียบแตกขณะวางซอน 
โดนรถเข็น 

ล่ืนไหลลงมาแตกเสียหาย เรียงสินคาไมด ี
คนงานไมระวัง 

เกี่ยวภายในตู ตูมีหัวรีเบส 
ประตูมีเหล่ียม มุมตูแหลมคม 

สินคาเปยกน้ํา เกิดรูร่ัว 
ซีลขอบยางรถเส่ือม 

 

 เม่ือจําแนกสาเหตุไดดังตาราง ทางผูวิจัยจึงนําเสนอขอมูลตอผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อ
ดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยผูใหบริการโลจิสติกสไดเล็งเห็นวาควรปรับปรุงวิธีการและสภาพรถ
ขนสง เพื่อท่ีจะสามารถแกไขสาเหตุท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดได จึงมีการประสานงานกับทางรถขนสงใน
การปรับปรุงสภาพรถขนสงเอง รวมท้ังวิธีการในการขนสง โดยขอนําเสนอการปรับปรุงดังขอมูล
ตอไปนี้ 
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 วิธีท่ี 1 ทางผูใหบริการโลจิสติกส ไดปรับปรุงวิธีการในการจัดสงสินคา จากเดิมจัดสง
โดยการข้ึนสินคาแบบใชแรงงานคนในการยกสินคาข้ึนรถ พอไปถึงลูกคาก็ใชแรงงานคนในการยก
สินคาลงเพื่อเก็บเขาในโรงงานของลูกคา ซ่ึงจะทําใหเกิดการยกข้ึนลงหลายที เปนการเส่ียงตอการท่ี
จะเกิดสินคาเสียหายจากการลงสินคาไดมาก ดังนั้นทางผูใหบริการโลจิสติกส จึงปรับปรุงโดยข้ึน
สินคาท้ังพาเลท ซ่ึงวิธีการนี้จะไมตองใชแรงงานคนในการยกสินคาข้ึนรถสินคา เพราะสามารถใช
รถโฟลคลิฟทในการตักสินคาข้ึนรถไดเลย พอสินคาไปถึงโรงงานลูกคาจึงคอยใชแรงงานคนใน
การลงสินคาท่ีโรงงานลูกคาเทานั้น ซ่ึงวิธีนี้จะชวยใหไมตองมีการยกสินคาหลายที และปองกันการ
เกิดความเสียหายไดใน ภาพเปรียบเทียบวิธีการกอนและหลังแกไข ดังภาพท่ี 4.1 และ ภาพท่ี 4.2 
ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1  ภาพแสดงการข้ึนสินคาโดยใชแรงงานคน 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  ภาพแสดงการข้ึนสินคาท้ังพาเลท 
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  วิธีท่ี 2 ทางผูใหบริการโลจิสติกส ไดปรับปรุงสภาพรถและอุปกรณในการขนสงสินคา 
เนื่องจากสาเหตุท่ีข้ึนหลายประการมาจากตัวสภาพรถขนสง ดังนั้นหากปรับปรุงรถขนสงใหมี
สภาพท่ีดีพรอมใชงานไดตลอดเวลา จะชวยใหลดปญหาท่ีมาจากสภาพรถขนสงใหหมดไปได โดย
มีขอมูลในการปรุงดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ภาพแสดงการปรับปรุงรถเข็นสินคาโดยใชยางรัดตามขอบท่ีมีคม 
 

  จากภาพท่ี 4.3 เนื่องจากในการจัดสงใหกับลูกคาเม่ือไปถึงโรงงานของลูกคาแลว  
คนงานตองขนสินคาใสรถเข็นเพื่อทยอยเขาในท่ีจัดเก็บของลูกคา  และพบวาถุงสินคาเกี่ยวกับ
รถเข็นทําใหถุงสินคาฉีกขาดเสียหาย ดังนั้นจึงจําเปนตองใชผาหรือยางรัดตามสวนท่ีมีคมเพ่ือไมให
กระทบตอถุงสินคาไดตามภาพ 
 
 

 

ภาพท่ี 4.4  ภาพแสดงการปรับปรุงหัวรีเบส 

DPU



38 
 

 จากภาพที่ 4.4 แสดงใหเห็นหัวรีเบสภายในตูสินคา ซ่ึงเม่ือข้ึนสินคาเต็มตูสินคาแลวนั้น 
ถุงสินคามีความส่ียงท่ีจะเกี่ยวกับหัวรีเบสได ซ่ึงจะทําใหถุงสินคาฉีกขาดเสียหาย จึงแกไขดวยการ
ติดเทปผาหรือเทปกาวเพ่ือไมใหหัวรีเบสเกี่ยวถุงสินคาได 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5  ภาพแสดงการปรับปรุงมุมเหล่ียมคม 
 
  จากภาพที่ 4.5 จะเห็นวาตามขอบ จะมีเหล่ียมมุมท่ีมีความคมและเสียงตอการเกี่ยวกับถุง
สินคาเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงแกไขดวยการใชเทปาวปดลบเหล่ียมคมดวยเชนกัน 
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ภาพท่ี 4.6  ภาพแสดงการปรับปรุงซีลยาง 
 
 จากภาพท่ี 4.6  มีการตรวจสภาพซีลยางขอบรถใหอยูในสภาพท่ีอายุการใชงานไม
เส่ือมสภาพ ทดสอบการฉีดน้ําเพื่อใหน้ําไมร่ัวซึม เพื่อแกไขและทําใหไมเกิดปญหาในเร่ืองของ
สินคาเปยกน้ํา 
 
4.2 เปรียบเทียบมูลคาความเสียหายกอนและหลังปรับปรุง 
 เม่ือทางผูใหบริการโลจิสติกสไดปรับปรุงวิธีการและสภาพรถเปนท่ีเรียบรอยแลว  
ตอจากนั้นผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 3 เดือนหลังทําการปรับปรุง คือขอมูลต้ังแตเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2554 เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน โดยมีขอมูล
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอมูลปริมาณสินคาเสียหายจากการจัดสงประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2554  
 

เดือน / ป ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 
(จํานวนถุง) 

ปริมาณสินคาเสียหาย 
จากการขนสง 

(จํานวนกิโลกรัม) 

มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

มกราคม 2554 17 425 17,000 
กุมภาพนัธ 2554 9 225 9,000 
มีนาคม 2554 9 225 9,000 
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 จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นวาปริมาณสินคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณลดลง เม่ือเทียบ
จากมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 โดยท่ีกอนปรับปรุงมีมูลคาความ
เสียหายท้ังหมด 104,000 บาท และพบวาหลังปรับปรุงมีมูลคาความเสียหายท้ังหมด 35,000 บาท  
โดยมูลคาความเสียหายลดลงไปถึง 69,000 บาท  คิดเปนสัดสวนลดลง 66.35 % 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาความเสียหายลดลง 
 
4.3 วัดผลตามดชันีชี้วัดของบริษัท 
 จากขอมูลขางตนผูวิจัยทําการเปรียบเทียบผล โดยวัดผลตามดัชนี้วัดของทางบริษัทผู
ใหบริการดานโลจิสติกสท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงทางบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสไดกําหนดไวใน
วัตถุประสงคคุณภาพ ในหัวขอคุณภาพของสินคาในการขนสง เปาหมาย 99.50 % โดยคิดจากสูตร
ดังนี้ (1-(Damage / Total Delivery)) x 100 
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ตารางท่ี 4.2 ขอมูลแสดงการวัดผลเทียบกับดัชนี้ชีวัดของบริษัท 
 

เดือน 
ปริมาณสินคาท่ีจัดสง 

(จํานวนถุง) 
ปริมาณสินคาท่ีเสียหาย 

(จํานวนถุง) ผลการชี้วัด 
ตุลาคม 2553 408,448 31 99.99241 
พฤศจิกายน 2553 342,238 38 99.98890 
ธันวาคม 2553 361,269 35 99.99031 
มกราคม 2554 420,128 17 99.99595 
กุมภาพนัธ 2554 477,457 9 99.99812 
มีนาคม 2554 497,315 9 99.99819 

 
 จากขอมูล ถึงแมวาผลการช้ีวัดจะไดตามเปาหมายท่ีทางบริษัทผูใหบริการดาน 
โลจิสติกสตั้งไวก็ตาม แตหากดูจากกราฟตามภาพท่ี 4.8 จะเห็นวาประสิทธิภาพในเร่ืองของคุณภาพ
สินคาในการขนสงเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ โดยคิดจากคาเฉลี่ยของขอมูลกอนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง จะวัดไดวาประสิทธิภาพในหัวขอคุณภาพสินคาในการขนสงเพิ่มข้ึนเฉล่ียหลังปรับปรุง
เทากับ 0.007% แตท้ังนี้ทางผูใหบริการดานโลจิสติกสก็ยังตองดําเนินการควบคุมคุณปริมาณสินคา
เสียหายจากกระบวนการขนสงตอไป เพื่อไมใหปริมาณสินคาเสียหายเกิดข้ึนเลย หรือทําใหเปนศูนย
นั่นเอง โดยมีการตั้งเปาหมายวาทุกๆการสง 50,000 ถุง เสียหายได 1 ถุง 

 
ภาพท่ี 4.8  ภาพแสดงการเปรียบเทียบผลดชันีช้ีวัดของบริษัท 
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4.4 เปรียบเทียบปริมาณสินคาเสียหายของแตละปญหากอนและหลังปรังปรุง 
 จากการเก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 และมกราคม-มีนาคม 2554 
สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบปริมาณความเสียหายในแตละปญหา แบงเปนกอนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง ไดดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  ขอมูลแสดงการเปรียบเทียบปญหากอนและหลังปรับปรุง 
 

 ปญหา กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ลงสินคาแตกเสียหาย 65 21 
ล่ืนไหลลงมาแตกเสียหาย 17 8 
เกี่ยวภายในตู 16 6 
สินคาเปยกน้ํา 6 0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 เม่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบในแตละปญหาที่เกิดกอน
และหลังปรับปรุง จะเห็นวาในทุกๆปญหามีปริมาณความเสียหายท่ีลดลง และบางปญหายังไม
พบวาเกิดข้ึนอีกเลยหลังทําการปรับปรุงแลว เม่ือนําขอมูลดังกลาวมาแสดงในรูปแบบกราฟตามภาพ
ท่ี 4.9 จะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นวาแตละปญหามีปริมาณความเสียหายลดลงเปนเทาใด 
 

ปริมาณความเสียหายของแตละปญหา (จํานวนถุง) 

 
 

ภาพท่ี 4.9  ภาพแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความเสียหายท่ีลดงของแตละปญหา 
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 จากภาพที่ 4.9 จะเห็นวาปญหาในแตละเร่ืองท่ีพบมีปริมาณความเสียหายลดลง ซ่ึง
สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ 

 ปญหาท่ี 1 ลงสินคาแตกเสียหาย กอนปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 65 ถุง หลัง
ปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 21 ถุง  จะเห็นวามีปริมาณความเสียหายลดลง คิดเปนสัดสวน
ลดลงถึง 67.69%  
 ปญหาท่ี 2 ล่ืนไหลลงมาแตกเสียหาย กอนปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 17 ถุง 
หลังปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 8 ถุง จะเห็นวามีปริมาณความเสียหายลดลง คิดเปนสัดสวน
ลดลง 52.94% 

 ปญหาท่ี 3 เกี่ยวภายในตู กอนปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 16 ถุง หลังปรับปรุง
พบปริมาณความเสียหาย 6 ถุง จะเห็นวามีปริมาณความเสียหายลดลง คิดเปนสัดสวน 62.50% 

 ปญหาท่ี 4 สินคาเปยกน้ํา กอนปรับปรุงพบปริมาณความเสียหาย 6 ถุง หลังปรับปรุงยัง
ไมพบปริมาณความเสียหาย จะเห็นวามีปริมาณความเสียหายลดลง คิดเปนสัดสวน 100% 
 ดังนั้นเม่ือคิดจากปริมาณสินคาเสียหายโดยรวมท่ีเกิดข้ึนของขอมูลท้ังหมดกอน
ปรับปรุงต้ังแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 และหลังปรับปรุงต้ังแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 จะ
เห็นปริมาณความเสียหายท้ังหมดท่ีมีปริมาณลดลงดังภาพท่ี 4.10 

 

 
ภาพท่ี 4.10  ภาพแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความเสียหายกอนและหลังปรับปรุง 
 
 จากภาพท่ี 4.10  ปริมาณความเสียหายท้ังหมดเม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นวา 
ขอมูลกอนปรับปรุงต้ังแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 มีปริมาณสินคาเสียหายท้ังหมด 104 ถุง และ
ขอมูลหลังปรับปรุงตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 มีปริมาณสินคาเสียหายท้ังหมด 35 ถุง ซ่ึงจะ
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เห็นไดชัดเจนวาปริมาณสินคาเสียหายลดลงมากกวาคร่ึงหนึ่ง โดยคิดเปนสัดสวนปริมาณความ
เสียหายลดงไดท้ังหมดถึง 66.35% 
 
4.5 ควบคุมสัดสวนของเสียโดยใช P-Chart 
 เม่ือนําขอมูลท้ังหมดดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.4  มาวิเคราะหดวยแผนภูมิควบคุมสัดสวน
ของเสีย P-Chart ขอมูลท่ีไดแสดงดังภาพที่ 4.11 จะเห็นวามีขอมูลท่ีผิดปกติแสดงอยูนอกเหนือ
ขอบเขตควบคุม และเม่ือนําขอมูลในจุดดังกลาวมาวิเคราะหดูแลวพบวา ขอมูลท่ีผิดปกติดังกลาว
เปนขอมูลในชวงกอนปรับปรุงคือขอมูลของเดือนพฤศจิกายน 2553 และเดือนธันวาคม 2553 ซ่ึงยัง
มีสัดสวนของเสียมากนั่นเอง ดังนั้นเม่ือนําขอมูลท่ีผิดปกติไปวิเคราะหหาปญหาและสาเหตุ และ
ดําเนินการแกไขดังท่ีทํามาแลวในตอนตนนั้น จึงทําการตัดขอมูลท่ีเปนปญหาดังกลาวออก และนํา
ขอมูลหลังการปรับปรุงต้ังแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2554 มาวิเคราะหดูใหมวายังมีขอมูลท่ี
ผิดปกติอยูหรือไม ซ่ึงจะแสดงตอไปดังภาพท่ี 4.12 
 

ตารางท่ี 4.4  ขอมูลที่ใชวิเคราะหดวยแผนภูมิควบคุม 
 

ชุดขอมูล 
(Sample) 

เดือน 
ปริมาณสินคาท่ีจัดสง 

(จํานวนถุง) 
ปริมาณสินคาท่ีเสียหาย 

(จํานวนถุง) 
1 ตุลาคม 2553 408448 31 
2 พฤศจิกายน 2553 342238 38 
3 ธันวาคม 2553 361269 35 
4 มกราคม 2554 420128 17 
5 กุมภาพนัธ 2554 477457 9 
6 มีนาคม 2554 497315 9 
7 เมษายน 2554 391299 7 
8 พฤษภาคม 2554 480780 9 
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ภาพท่ี 4.11  ภาพแสดงการควบคุมสัดสวนของเสียโดยใช P-Chart  
 

 
 
ภาพท่ี 4.12  ภาพแสดงการควบคุมสัดสวนของเสียโดยใช P-Chart ขอมูลหลังปรับปรุง 
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 เม่ือดําเนินการปรับปรุงและนําขอมูลหลังการปรับปรุงต้ังแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
2554 มาแสดงสัดสวนของเสียโดยใชเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ P-Chart เพื่อท่ีจะดูแนวโนมสัดสวน
ของเสียท่ีเกิดข้ึน จะเห็นวา แนวโนมสัดสวนของเสียท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
แลวนั้น มีแนวโนมลดลงดังภาพท่ี 4.12 ซ่ึงการแสดงขอมูลดวย P-Chart จะสามารถชวยควบคุม
ปริมาณของเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด และหากพบความผิดปกติก็สามารถท่ีจะเห็นไดทันที และ
ควบคุมสาเหตุความผิดปกติไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหคงคุณภาพของสินคาไวไดตามวัตถุประสงค
คุณภาพของบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงการสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะจากการวิจัยใน
การศึกษาการลดสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสงของผูใหบริการดานโลจิสติกสท่ีนิคม 
อุตสาหากรรมมาบตาพุดโดยใชเคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ Seven QC Tools 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้เพื่อลดปริมาณสินคาเสียหายจากกระบวนการขนสง
ของผูใหบริการดานโลจิสติกส โดยเม่ือดําเนินการวัดผลเสร็จส้ินแลวขอสรุปผลการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 จากผลการเก็บขอมูลในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 โดยใชเคร่ืองมือคุณภาพ Seven QC 
Tools นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ทําใหทราบถึงปญหาและสาเหตุท่ีทําใหสินคาเกิดความเสียหายได
แลวนั้น ทางผูใหบริการดานโลจิสติกสจึงดําเนินการปรับปรุงท้ังวิธีการในการขนสงจากเดิมท่ีใช
คนงานข้ึนสินคาเปล่ียนเปนขึคนสินคาท้ังพาเลทเพื่อลดการยกสินคาหลายรอบและเส่ียงตอความ
เสียหาย และยังดําเนินการปรับปรุงสภาพรถขนสงในสวนท่ีมีปญหาไปพรอมๆ กันดวย เพื่อปองกัน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการใหมากข้ึน 
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากขอมูลกอนปรับปรุงในเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2553 มีปริมาณสินคาเสียหายทั้งหมด 104 ถุง คิดเปนมูลคาความเสียหายท้ังส้ิน 104,000 
บาท และขอมูลหลังปรับปรุงในเดือนมกราคม-มีนาคม 2554 มีปริมาณสินคาเสียหายท้ังหมด 35 ถุง 
คิดเปนมูลคาความเสียหายท้ังส้ิน 35,000 บาท  แสดงวามูลคาความเสียหายลดลงไปถึง 69,000 บาท  
คิดเปนสัดสวนมูลคาความเสียลดลง 66.35 % 
 5.1.3 เทียบกับเปาหมายตามดัชนีช้ีวัดของบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส โดยทางบริษัท 
ผูใหบริการดานโลจิสติกสไดกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ในหัวขอคุณภาพของสินคาในการขนสง 
ซ่ึงมีเปาหมายท่ี 99.50 % โดยคิดจากสูตรดังนี้ (1-(Damage / Total Delivery)) x 100  จากขอมูล
ท้ังหมดต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 พบวาผลการช้ีวัดของทุกเดือนผานเกณฑท่ีบริษัท
กําหนดไว โดยท่ีเม่ือนําผลมาเทียบกอนและหลังปรับปรุงจะพบวาประสิทธิภาพของการคุณภาพ
สินคาในการขนสงเพิ่มข้ึนจากเดิมเฉล่ีย 0.007% แตท้ังนี้ขอมูลดังกลาวก็ยังพบมีปญหาในเร่ืองของ
สินคาเสียหายอยูดี ถึงแมวาจะมีปริมาณลดลงก็ตาม ซ่ึงทางบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสไดมี
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การตั้งเปาหมายตอไปวาทุกๆการสง 50,000 ถุง เสียหายได 1 ถุง และดําเนินการควบคุมคุณภาพของ
สินคาในการขนสงตอไป  จนกวาปญหาเร่ืองสินคาเสียหายจะหมดไป หรือทําใหเปนศูนย (Zero 
Defective) นั่นเอง 
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบปริมาณสินคาท่ีเสียหายในแตละปญหาท่ีพบ โดยเทียบเปนจํานวน
สินคากอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง จะพบวาปญหาที่ถูกพบมากท่ีสุดคือลงสินคาแตกเสียหาย 
โดยกอนปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหายท้ังหมด 65 ถุง หลังปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 21 ถุง 
จํานวนสินคาเสียหายลดลง 44 ถุง คิดเปน 67.69%  ถัดมาเปนปญหาล่ืนไหลลงมาแตกเสียหาย โดย
กอนปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 17 ถุง หลังปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 8 ถุง จํานวนสินคา
เสียหายลดลง 9 ถุง คิดเปน 52.94%  ถัดมาเปนปญหาเกี่ยวภายในตู โดยกอนปรับปรุงมีจํานวน
สินคาเสียหาย 16 ถุง หลังปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 6 ถุง จํานวนสินคาเสียหายลดลง 10 ถุง 
คิดเปน 62.50% สุดทายปญหาสินคาเปยกน้ํา โดยกอนปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 6 ถุง หลัง
ปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหาย 0 ถุง จํานวนสินคาเสียหายลดลง 6 ถุง คิดเปน 100% และหากคิด
เปรียบเทียบจํานวนสินคาเสียหายท้ังหมด กอนปรับปรุง มีจํานวนสินคาเสียหายท้ังส้ิน104 ถุง หลัง
ปรับปรุงมีจํานวนสินคาเสียหายท้ังส้ิน 35 ถุง ดังนั้นสินคาเสียหายลดลงท้ังหมด 69 ถุง คิดเปน
สัดสวนสินคาเสียหายลดลงท้ังหมดเทากับ 66.35% 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
  ในการศึกษางานวิจัยนี้ เปนการใชเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ Seven QC Tools เพื่อนํามา
หาปญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงคุณภาพไดอยางเหมาะสม แตดวย
ปจจัยและขอจํากัดบางประการ ทําใหยังคงพบปญหาอยู โดยขอสรุปขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.2.1 ในการเปล่ียนวิธีการเปนการขนสินคาข้ึนท้ังพาเลท สามารถลดความเส่ียงในการเกิด
สินคาเสียหายไดก็จริง แตก็ยังตองระวังปองกันในข้ันตอนของการลงสินคาท่ีลูกคาอยูดี และในบาง
ลูกคาท่ียังไมสามารถสงท้ังพาเลทไดนั้น ก็ยังคงตองติดตามผลอยางตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
สินคาในการขนสงอยางตอเนื่อง 
 5.2.2 ควรจัดอบรมทบทวนในเร่ืองคุณภาพสินคา เพ่ือเนนย้ําใหกับรถขนสงสินคาและคนงาน
ลงสินคาเสมอ เพื่อใหรถขนสงสินคาและคนงานลงสินคาระมัดระวังและตระหนักถึงความเสียหาย
และผลกระทบท่ีบริษัทของผูใหบริการดานโลจิสติกสจไดรับ 
 5.2.3 ปญหาท่ีมาจากสภาพรถขนสงสินคา ควรจะมีการตรวจสอบเปนระยะๆ วาไดแกไขเปนท่ี
เรียบรอยแลว หรือควรจะตองปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงาน และไมเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดสินคาเสียหายข้ึนอีก 
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 5.2.4 เพื่อสรางความเปนมาตรฐานใหกับรถขนสงสินคาท่ีใชงาน ผูวิจัยเสนอแนะผลการศึกษา
ใหแกบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส เพื่อเปนการปรับปรุงในระยะยาว ในเรื่องของสภาพรถ
ขนสงสินคา ใหมีการใสขอกําหนดเพ่ิมเติมลงไปใน TOR ในการจัดหา Supplier ในคร้ังตอไป 
เพื่อใหสภาพรถขนสงของ Supplier ทุกเจาท่ีใชงานมีมาตรฐานเดียวกัน และไมเกิดเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหสินคาเสียหายไดในอนาคตตอไป 
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