ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

62

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

การประยุกตใชแผนผังสายธารคุณคาในการจัดการกระบวนการผลิตของ
โรงพิมพขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงพิมพรุงเจริญการพิมพ*
An Application of Value Stream Mapping in Production Process
Management of Small Printing Company: A Case Study
of Roongcharoen Printing
เกวลิน รอดเจริญ1** , แสงจันทร กันตะบุตร2***
Kelvalin Rodcharoen1** , Sangchun Kantabut2***
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
เลขที่ 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
1
Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
School of Management, Mae Fah Luang University
333 Moo1, Thasud Sub-District, Muang District, Chiang Rai 57100
1

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
เลขที่ 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
2
School of Management, Mae Fah Luang University
333 Moo1, Thasud Sub-District, Muang District, Chiang Rai 57100
2

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพรุงเจริญการพิมพซึ่งเปน
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ผลการศึกษาพบวา หลังจากกําจัดกิจกรรมที่เกิดความซํ้าซอน จัดลําดับกิจกรรมใหเหมาะสม นํากิจกรรม
ทีส่ ามารถรวมกันไดมารวมกันและทําใหงา ยขึน้ โดยการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชเพือ่ ลดความผิดพลาด
จากการบันทึกขอมูลที่คลาดเคลื่อน ทําใหเวลาผลิตเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลงจากเดิม
คือ 1,972 นาที เปน 1,831 นาที ลดลงจํานวน 141 นาที ผลการปรับปรุงทําใหระยะเวลาการผลิตลดลงรอยละ
7.5 ดังนั้นจํานวนเวลาที่ลดลงได ทางโรงพิมพสามารถนําไปจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่น
ไดตอไป

คําสําคัญ
แผนผังสายธารคุณคา หลักการกําจัด การรวมกัน การจัดลําดับใหมและการทําใหงาย (ECRS)
โรงพิมพขนาดเล็ก

Abstract
The purpose of this study was to analyze the production process of small printing company
located in Bangkok consisting of 6 people. The research study applied value steam mapping tool
and ECRS approach to reduce cost or eliminate non value added activities and also merge
activities to reduce cycle time in order to enhance the production efficiency. The results of study
showed that after eliminated non value added activities, prioritized activities in production process
properly, combined related activities together, and collected data by using computer system, total
cycle time in production process has been decreased from 1,972 to 1,831 minutes, which was the
reduction of 141 minutes from current state. The future state value stream mapping was then introduced
with the overall cycle time production process reduced by 7.15 percent. With this reduction, the printing
company will be able to increase production efficiency and plan to manage other resources.

Keywords
Value Steam Mapping, ECRS Approach, Small Printing Company

บทนํา
ธุรกิจโรงพิมพจดั วาเปนหนึง่ ในหวงโซของธุรกิจการพิมพ ซึง่ เปนธุรกิจทีอ่ ยูก บั คนไทยมาอยางยาวนาน
เปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางมากในอดีต ถึงแมในชวงที่ผานมาภาพรวมการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพใน
ประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งอาจจะมีอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ 20 คิดเปนมูลคารวม
ประมาณ 5 แสนลานบาท (ไชยวัฒน หาญสมวงศ, 2558) แตในปจจุบนั จะเห็นไดวา ธุรกิจโรงพิมพแบบดัง้ เดิม
เริ่มจะอยูรอดไดยากขึ้น เนื่องมาจากภาวะที่เศรษฐกิจไทยกําลังชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกทําให
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ธุรกิจโรงพิมพซงึ่ เปนหนึง่ ในหวงโซของธุรกิจการพิมพไดรบั ผลกระทบตามไปดวย อีกทัง้ พฤติกรรมของผูบ ริโภค
ไดเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคตองการความรวดเร็วและความแปลกใหม จึงทําใหผูบริโภคหันไปใหความสนใจ
ในสื่ อ ออนไลน ม ากยิ่ ง ขึ้ น ความนิ ย มในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ จึ ง ลดตามไปด ว ย ผู  ป ระกอบการโรงพิ ม พ จึ ง ต อ ง
สรางความแข็งแกรงในธุรกิจ ควรมีการศึกษาถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจ เพือ่
ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารและจัดการตลอดจนการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ อีกทัง้ ควรเรงพัฒนา
คุณภาพผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงพิมพเพื่อที่จะสามารถแขงขันในธุรกิจ
ตอไปในอนาคตได
การศึกษาเรื่องโซอุทาน ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ถึงปลายนํ้า และการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส
ในกระบวนการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ (เขามามีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เครือ่ งมือแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Mapping) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชวเิ คราะห
สถานการณปจ จุบนั (Current State) ทีท่ าํ ใหมองเห็นขัน้ ตอนการผลิต แสดงทัง้ การไหลของวัตถุดบิ และสินคา
เริ่มตั้งแตผูขายสงวัตถุดิบ แสดงการไหลของขอมูลสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิต ไปจนถึงการ
สงสินคาใหกับลูกคา และเมื่อปรับปรุงขั้นตอนการไหลเพื่อลดหรือกําจัดกิจกรรมที่ไมเกิดมูลคาแลวจะทํา
ใหเกิดการไหลของสถานการณในอนาคต (Future State) ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
(กมลชนก สุทธิวาทพุฒ,ิ ศลิษา ภมรสถิต และจักรกฤษณ ดวงพัสตรา, 2547 ; Harris, Czarnecki & Gholston,
2002) แผนผังสายธารคุณคาไดถกู นําไปวิเคราะหในโรงงานขนาดเล็กเพือ่ ลดความสูญเปลาในหวงโซอปุ ทาน
ของธุรกิจเบเกอรี่ (ศุภาพิชญ มุกดาห, พรวศิน ศิรสิ วัสดิ์ และ แสงจันทร กันตะบุตร, 2556) และวิเคราะหกระบวนการ
ผลิตนํา้ แรโรงงานขนาดเล็ก (ธีชชั สมบูรณ, แสงจันทร กันตะบุตร, ภัทรพร กัลยา และ พรวศิน ศิรสิ วัสดิ,์ 2556)
การนําหลักการกําจัด การรวมกัน การจัดลําดับใหม และการทําใหงาย (ECRS) มาวิเคราะหรวมกับ
แผนผังสายธารคุณคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตใหดีขึ้น
โดยหลักการ ECRS เปนหลักการที่ใชเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหเหมาะสมที่สุดในเชิงการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
การประหยัดและมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยพิจารณาสิง่ แวดลอมทัง้ หมดทีม่ ี (ปยะบุตร วานิชพงษพนั ธุ,
บัญชา เกิดมณี, พิริยนันน เหงาไธสง, มนตรี ศรีสวรรค และ กฤษฎา ขําสุวรรณ, 2551) หลักการ ECRS
ไดถูกนําไปประยุกตใชเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตขอบยางประตูรถยนต (นิรันดร สมบูรณ, วิชานนท
วิลาจันทร, อรรณพ ภิญโญยาง และ กนกพร บุญจูบตุ ร, 2558) และ ศศินภา บุญพิทกั ษ, กรณปณพ รัตนวิจติ ร
และสําราญ ชําโสม (2559) และศุภฤกษ กลิน่ หมน (2559) ไดนาํ หลักการ ECRS มาปรับปรุงลดความสูญเปลา
ที่ไดวิเคราะหไวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
โรงพิมพรงุ เจริญการพิมพไดกอ ตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2537 ทีก่ รุงเทพมหานคร เปนโรงพิมพ
ขนาดเล็กที่รับพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด มีผูบริหารและพนักงานรวม 6 คน ในอดีตธุรกิจโรงพิมพยังไมเปนที่
แพรหลาย และยังไมเปนที่รูจักมากนักจึงทําใหมีคูแขงทางการตลาดนอย ทําใหโรงพิมพเจริญเติบโต และ
ขยายกิจการออกไปอยางรวดเร็วแตเนื่องจากเปนโรงพิมพขนาดเล็ก การบริหารและการจัดการจึงยังไมเปน
ระบบมาตรฐานมากนัก เมื่อขยายกิจการและมีงานเขามามากขึ้น จากการที่ขาดการบริหารและจัดการ
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จึงทําใหเกิดความลาชาในการพิมพ และเกิดความสูญเปลาตางๆ เชน เวลาที่คนงานรองานเนื่องจากลําดับ
งานไมเหมาะสม ทําใหงานเสร็จลาชาไมทันเวลา ตองใหคนงานทํางานลวงเวลา จึงทําใหมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น
อีกทัง้ ในปจจุบนั ธุรกิจโรงพิมพขนาดใหญยงั มีความไดเปรียบในดานของเทคโนโลยี ทําใหธรุ กิจโรงพิมพขนาดเล็ก
มีการแขงขันสูง ดังนั้นจึงควรหาแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับโรงพิมพขนาดเล็ก
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่การศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อนําแนวทางไปเพิ่มประสิทธิภาพ
ในดานการผลิต โดยจะเนนไปทีก่ ารลดเวลาในการผลิต เนือ่ งจากการลดเวลาสงผลดีตา งๆ ตอธุรกิจ กลาวคือ
ผูประกอบการสามารถนําเวลาที่ลดลงไปเพิ่มคุณภาพของสินคาหรือบริการ ระยะเวลาที่ลดลง สามารถ
เพิ่มจํานวนการผลิตใหเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มยอดขายใหกับองคกรได

วัตถุประสงค
1. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจโรงพิมพของโรงพิมพรุงเจริญการพิมพ
2. สรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาในปจจุบัน (Current State Value Stream Mapping)
3. สรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาสถานการณในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)
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การสัมภาษณผูประกอบการ และสังเกตการณทั้งกระบวนการผลิต
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. สัมภาษณผูประกอบการและคนงานในโรงพิมพกรณีศึกษา และสังเกตการณกระบวนการผลิต
เพื่อจับเวลาในแตละขั้นตอน แลวนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคาปจจุบัน (Current State Value Stream
Mapping) ทําการวิเคราะหและจําแนกกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ กิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดมูลคาเพิม่ (Value
Added: VA) กิจกรรมที่จําเปนแตไมกอใหเกิดมูลคา (Necessary but Non Value Added: NNVA)
และกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Non Value Added: NVA) พรอมทั้งระยะเวลาในแตละกิจกรรมเพื่อ
หาขั้นตอนที่ทําใหเกิดความสูญเปลา
4. ทําการปรับปรุงขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการ ECRS เพื่อสรางแผนผังสายธาร
คุณคาในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณผูบริหารและสังเกตการทํางานของคนงานและเก็บรวบรวมขอมูล พบวากิจกรรม
โลจิสติกสและโซอุปทานของโรงพิมพกรณีศึกษา มีลักษณะดังภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2: แสดงโซอุปทานและการไหลของกิจกรรมในโรงพิมพกรณีศึกษา
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จากการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลพบวา สามารถแบงกิจกรรมไดทั้งสิ้น 23 กิจกรรม แตเนื่องจาก
เวลาในแตละกิจกรรมในการผลิตแตละครั้งมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได
ดังนั้นจึงไดทําการหาเวลาเฉลี่ยของแตละกิจกรรม ทั้งนี้การคํานวณหาเวลาเฉลี่ยในการผลิตจะเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนี้ เวลาที่เสร็จเร็วที่สุด (a) เวลาที่เสร็จชาที่สุด (b) และเวลาที่เสร็จไดโดยสวนมาก (m) เมื่อทํา
การสัมภาษณผปู ระกอบการ และลงพืน้ ทีส่ งั เกตการปฏิบตั งิ านจะไดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสินคา 1 ครัง้
จากการสั ม ภาษณ ผู  ป ระกอบการ และลงพื้ น ที่ สั ง เกตการปฏิ บั ติ ง านสามารถสรุ ป เวลาใน
กระบวนการผลิตสินคา 1 ครั้ง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1 ครั้ง (หนวย: นาที)
·¦¦¤

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

L
M
N
O
P
Q

ºÉ°·¦¦¤

สงคําสั่งซืÉ ้อ Ê
คํานวณราคา
เสนอราคา
ยืนยันคําสั่งซื้อ
ตรวจสอบวัตถุดิบ
คํานวณวัตถุดิบ
สั่งวัตถุดิบ
ทําแบบ
สงแบบ
ตัดกระดาษ
เริ่มพิมพ
นําเพลทใสเครื่องพิมพ
นํากระดาษใสเครื่องพิมพ
นําหมึกพิมพมาทดลองสี
เดินเครื่องการผลิต
นํางานพิมพออกจากเครื่องพิมพพักไว
ตัดปก
ปมเลข
จัดชุด
เย็บกาว
ตัดแบงเลม
ตัดกระดาษสัน

Áª¨µ¸ÉÁ¦ÈÅo
Ã¥nª¤µ
(m)

Áª¨µ¸ÉÁ¦È
oµ» (b)

7
9
10
35
5
5
3
30
8
25

10
15
13
105
17
7
5
45
15
35

16
27
18
120
23
10
10
73
30
48

5
6
5
210
8
10
8
180
13
5
10

8
13
10
235
12
15
13
300
20
8
14

12
15
13
330
15
18
20
900
27
15
17

Áª¨µ¸ÉÁ¦È
Á¦Èª» (a)
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ตารางที่ 1
เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1( ครั้ง (หนว)ย:( นาที
) (ตอ)
)
·¦¦¤

Áª¨µ¸ÉÁ¦È
Á¦Èª» (a)

ºÉ°·¦¦¤

R
S
T
U
V
W

15
20
5
9
11
30

®»o¤´
´ °
Á¦¸¥Á¨
®n°·oµ
´ÁÈ
n

Áª¨µ¸ÉÁ¦ÈÅo
Áª¨µ¸ÉÁ¦È
Ã¥nª¤µ
oµ» (b)
(m)
22
30
27
35
10
12
11
15
15
20
240
420

ÎµÁª¨µÄÂn¨³·¦¦¤ ¤µÎµª®µnµÁ¨¸É¥¸ÉÄoÄÂn¨³·¦¦¤ Ã¥Äo¤µ¦ ܶ ൌ


ሺାସାሻ


จากนัน้ นําเวลาทีไ่ ดไปใชเปนขอมูลในการสรางแผนภาพกระบวนการผลิต โดยวิเคราะหตามลักษณะงาน
ซึง่ แบงลักษณะงานได ดังนี้ 1) ลักษณะงานทีส่ รางมูลคาเพิม่ ใหกบั การผลิต (Value Added: VA) คือ กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลคาใหกับงานและเปนสิ่งจําเปน 2) ลักษณะงานที่ไมเพิ่มมูลคา (Non Value Added: NVA)
คือ กิจกรรมทีเ่ ปนความสูญเปลา และไมจาํ เปน 3) ลักษณะงานทีไ่ มมมี ลู คาเพิม่ แตเปนสิง่ จําเปน (Necessary
but Non Value Added: NNVA) คือ กิจกรรมที่เปนความสูญเปลาแตจําเปนตองมีผลจากการวิเคราะห
ลักษณะงานเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ชในแตละกิจกรรม และการจําแนกประเภทกิจกรรมการผลิต แสดงไดดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต
·¦¦¤

ºÉ°·¦¦¤

A

nÎµ´ÉºÊ°

B
C
D
E
F

Îµª¦µµ
Á°¦µµ
¥º¥´Îµ´ÉºÊ°
¦ª°ª´»·
Îµªª´»·

Îµ°·µ¥
¨¼oµnÎµ´ÉºÊ°Á oµ¤µÂ¨³¦´Îµ´ÉºÊ°µ
¨¼oµ
Îµª¦µµ °·oµ
n¦µµ¸ÉÎµªÂ¨oª¨´Å¥´¨¼oµ
¨¼oµn¥º¥´Îµ´ÉºÊ°Á oµ¤µ¸ÉÃ¦¡·¤¡r
¦ª°ª´»·¸ÉÁ®¨º°
ÎµªÎµªª´»·¸Éo°Äo

Áª¨µÁ¨¸É¥
(µ¸)
11

¦³Á£
·¦¦¤
NNVA / O

16
13
96
16
7

VA / O
VA / O
NNVA / O
NVA / I
NNVA / O
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ตารางที่ 2
ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต (ตอ)
·¦¦¤
G
H
I
J
K

L
M
N
O
P
Q
R

ºÉ°·¦¦¤
´Éª´»·
ÎµÂ
nÂ
´¦³µ¬
Á¦·É¤¡·¤¡r

´
{¤Á¨
´»
Á¥Èµª
´ÂnÁ¨n¤
´¦³µ¬´
®»o¤´

Îµ°·µ¥
nÎµ´ÉºÊ°ª´»·¸É µÅ¥´¼o µ¥
¦oµÂµÄ°¤¡·ªÁ°¦r
nÂÄ®o¦oµÎµÁ¡¨
Á¦·É¤´¦³µ¬µ¤ µ °µ
Á¦·É¤µ¦¡·¤¡r·oµ
ÎµÁ¡¨ÄnÁ¦ºÉ°¡·¤¡r
Îµ¦³µ¬ÄnÁ¦ºÉ°¡·¤¡r
Îµ®¤¹¡·¤¡r¤µ¨°¸
Á·Á¦ºÉ°µ¦¨·
Îµµ¡·¤¡r°°µÁ¦ºÉ°¡·¤¡r¡´Åªo
´¦³µ¬
Îµ¤µ{¤´ªÁ¨
Îµµ¡·¤¡r Â¨³ ¤µ´Á¦¸¥Á oµ»´
Îµµ¡·¤¡rÅÁ oµÁ¨n¤Ã¥Äoµª
Îµ¤µ´Ân°°Á}Á¨n¤ Ç
´¦³µ¬®»o¤´Á¨n¤
Îµ¦³µ¬®»o¤´¤µ·Á oµ´´ªÁ¨n¤µ
É

Áª¨µÁ¨¸É¥
(µ¸)
6
47
16
36
8
12
10
247
12
15
13
380
20
9
14
22

¦³Á£
·¦¦¤
NNVA / O
VA / O
NNVA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
VA / O
NNVA / O
VA / O

É

หมายเหตุ O = การดําเนินงาน T = การเคลื่อนที่ I = การตรวจสอบ S = การเก็บรักษา
ผลจากการวิเคราะหลักษณะงาน และเวลาเฉลี่ยที่ใชในแตละกิจกรรม พบวา รวมระยะเวลาใน
การดําเนินงานเทากับ 1,324 นาที แบงเปนกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดมูลคาเพิม่ ในการผลิต (VA) ทัง้ หมด 15 กิจกรรม
ระยะเวลารวมเทากับ 1,143 นาที กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม
ระยะเวลารวมเทากับ 31 นาที และกิจกรรมทีไ่ มเกิดมูลคาเพิม่ ในการผลิต แตจาํ เปนตองมี (NNVA) มีทงั้ หมด
6 กิจกรรม ระยะเวลารวมเทากับ 150 นาที การวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาสถานการณปจจุบัน
ของกระบวนการผลิต แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: แผนผังสายธารคุณคาในสถานการณปจจุบันในการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา
จากภาพที่ 3 แสดงแผนผังสายธารคุณคาเห็นถึงลําดับขั้นตอนการทํางาน ตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซื้อ
เข า มายั ง โรงพิ ม พ จ นถึ ง ขนส ง สิ น ค า ให ลู ก ค า แต ล ะขั้ น ตอนจะแสดงระยะเวลาและจํ า นวนพนั ก งาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในขั้นตอนนั้น ๆ บริเวณดานลางจะแสดงเสนระยะเวลาในการดําเนินการผลิต มีระยะเวลา
ในการทํางาน 1,324 นาที และระยะเวลาที่เกิดความสูญเปลาจากการรอคอยวัตถุดิบจากผูขาย และรอคอย
ระหวางกระบวนการทํางาน ทั้งหมด 648 นาที รวมระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด 1,972 นาที
การสรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาสถานการณในอนาคตของกิจกรรมการผลิตในโรงพิมพ
กรณีศกึ ษา ผูศ กึ ษานําหลักการ ECRS คือ การกําจัดออก การรวมเขาดวยกัน การลําดับใหม และการทําใหงา ย
เขามาปรับแกไขขั้นตอนการทํางาน ไดดังนี้
1. การกําจัดออก (Eliminate: E) จะตัดกิจกรรมที่ไมจําเปนออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออก
เพราะใน B: คํานวณราคา จะตองคิดตนทุนทั้งหมดในงานนั้นอยูแลว จึงไมตองทําซํ้า ลดระยะเวลาลง
อีก 7 นาที
2. การรวมเขาดวยกัน (Combine: C) กิจกรรมทีส่ ามารถรวมกันได คือ L: ตัดปก และ Q: ตัดกระดาษ
สัน เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดเหมือนกัน ทําใหลดระยะเวลาในการเปดปดเครื่องจักร
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ภาพที่ 4: เครื่องตัด
กิจกรรม M: ปม เลข เลยเนือ่ งจากใชชนิ้ งานเดียวกันคือปก ทําใหลดระยะเวลาการขนยายลง ลดระยะ
เวลาลง ทั้งหมด 5 นาที กิจกรรม P: ตัดแบงเลม และ T: เรียงเลข รวมกันเนื่องจากตอนตัดแบง ออกเปนเลมๆ
เลขจะเรียงกันแลว ทําการตัดแลวจัดงานใหเรียงกันเหมือนเดิม ลดระยะเวลาลง 10 นาที
3. การลําดับใหม (Rearrange: R) คือ หลังจากทําการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ แลวจะดําเนินการขัน้ ตอนตอไป
เลย ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางที่ทําการรอวัตถุดิบจากผูขายทั้งกระดาษ และ
เพลท จะนํากิจกรรม L: ตัดปก M: ปมเลข และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอน เพื่อลดระยะเวลาจาก
การรอคอยลง 37 นาที เมื่อกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที
กอนจะทําการจัดเก็บจะทําการแยกกระดาษที่จะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรง และลด
ระยะเวลาในการขนยายเขาออกลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ระยะเวลาในการดําเนินการลดลง 11 นาที
4. การทําใหงา ย (Simplify: S) คือ นําคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูลทัง้ หมด เพือ่ ใหประหยัด
เวลาในการตรวจสอบ ทําใหกิจกรรม E: ตรวจสอบวัตถุดิบ ทําไดรวดเร็วและลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที
การจัดอุปกรณเครื่องมือใหอยูในบริเวณที่ใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหาและนําไปใช
ดังภาพที่ 5

72

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

ภาพที่ 5: แผนผังสายธารคุณคาสถานการณในอนาคตของกิจกรรมการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปไดวา การวาดแผนผังสายธารคุณคา และการนําหลักการ ECRS มาใชควบคูก นั
เพือ่ ลดระยะเวลาทีไ่ มจาํ เปน พบวาใชเวลารวมเฉลีย่ ในการดําเนินการลดลงจาก 1,324 นาที เปน 1,294 นาที
เวลาที่เสียไประหวางกระบวนการ และเวลารอคอยที่ไมจําเปนจากเดิม 648 นาที สามารถกําจัดออกได
รวมทัง้ สิน้ 111 นาที เหลือ 537 นาที รวมระยะเวลาในการผลิตทัง้ กระบวนการลดลงจาก 1,972 นาที เปน 1,831 นาที
ลดลง 141 นาที หรือคิดเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาทัง้ กระบวนการผลิตของโรงพิมพกรณีศกึ ษา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินงานกอนและหลังปรับปรุง

Áª¨µ
Áª¨µÄµ¦ÎµÁ·µ
Áª¨µ¦°°¥
Áª¨µÄµ¦ÎµÁ·µ
´Ê®¤

n°¦´¦»
1,324 µ¸
648 µ¸

®¨´¦´¦»
1,294 µ¸
537 µ¸

1,972 µ¸

1,831 µ¸

¨¨
30 µ¸
111 µ¸
141 µ¸ ®¦º°
7.15%

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

73

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา โดยนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคา
สถานการณปจจุบัน ตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซื้อเขามายังโรงพิมพ จนไปถึงสงสินคาไปยังลูกคา โดยจะทําการ
แบงเปนกิจกรรมการดําเนินงานโดยแบงไดทั้งหมด 23 กิจกรรม และจะนําแตละกิจกรรมมาวิเคราะหวา
กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา กิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา และกิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา
แตจําเปน ซึ่งสอดคลองกับ ธีชัช สมบูรณ, แสงจันทร กันตะบุตร, ภัทรพร กัลยา และ พรวศิน ศิริสวัสดิ์ (2556)
และศุภาพิชญ มุกดาห, พรวศิน ศิรสิ วัสดิ์ และแสงจันทร กันตะบุตร, (2556) ซึง่ ไดแบงกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตนํ้าแรออกเปน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่เพิ่มคุณคา กิจกรรมที่จําเปนแตไมเพิ่มคุณคา และ
กิจกรรมทีไ่ มเพิม่ คุณคา ตอมาจะทําการจับเวลาแตละกิจกรรม และหาคาเฉลีย่ เพือ่ วาดแผนผังสายธารคุณคา
จากนั้นจะนําหลักการ ECRS มาวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการผลิต
จากผลการศึกษาพบวากิจกรรมที่สามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดมีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ทําใหเวลาเฉลี่ย
รวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลง 141 นาที หรือคิดเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาทัง้ กระบวนการผลิต
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศินภา บุญพิทักษ, กรณปณพ รัตนวิจิตร และสําราญ ชําโสม (2559)
และ ศุภฤกษ กลิ่นหมน (2559) ที่นําหลักการ ECRS มาประยุกตใชในการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต ดังนั้นจํานวนเวลาที่ลดลงได ทางโรงพิมพสามารถ
นําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่นตอไป

สรุป
จากการใชแผนผังสายธารคุณคาวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงานและเวลาเฉลี่ย พบวา กิจกรรม
การผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา มีทั้งสิ้น 23 กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 1,972 นาที สามารถแบง
กิจกรรมได ดังนี้ 1) กิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (VA) มีทั้งหมด 15 กิจกรรม ใชเวลาทั้งหมด
เฉลีย่ 1,143 นาที หรือคิดเปนรอยละ 86.33 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทงั้ หมด 2) กิจกรรม
ที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ใชเวลาทั้งหมดเฉลี่ย 31 นาที หรือคิดเปน
รอยละ 2.34 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด 3) กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ในการผลิต แตจําเปนตองมี (NNVA) มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ใชเวลาทั้งหมดเฉลี่ย 150 นาที หรือคิดเปนรอยละ
11.33 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด จากการวิเคราะหโดยใชแผนผังสายธารคุณคา
และนําหลักการ ECRS มาลดความสูญเปลาในกิจกรรมการผลิต ทําใหสามารถลดระยะเวลารวมลงได ดังนี้
1. กิจกรรมที่ตัดออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออกเพราะในกิจกรรม B: คํานวณราคา จะตองคิด
ตนทุนทั้งหมดที่ใชในงานนั้นๆ อยูแลว รวมถึงคํานวณวัตถุดิบดวย จึงไมจําเปนตองทําซํ้า ลดระยะเวลาลง
อีก 7 นาที
2. กิจกรรมทีส่ ามารถนํามารวมกันได คือ L: ตัดปก M: ปม เลข และ Q: ตัดกระดาษสัน นํามารวมกัน
เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดตัวเดียวกัน ทําใหไมเสียเวลาในการเปด-ปดเครื่องจักร และ M : ปมเลข ไดเลย
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เนื่องจากใชชิ้นงานเดียวกันคือปก ทําใหลดระยะเวลาการขนยายลง ทั้งหมด 5 นาที P: ตัดแบงออกเลม
และ T: เรียงเลข รวมกันเนื่องจากตอนตัดแบงออกมาเปนเลมๆ เลขจะเรียงกันแลว แคทําการตัดแลวจัดงาน
ใหเรียงกันเหมือนเดิม ลดระยะเวลาลง 10 นาที
3. กิจกรรมที่จะลําดับขั้นตอนใหม คือ หลังจากทําการสั่งซื้อวัตถุดิบแลวจะดําเนินการขั้นตอน
ตอไปทันที ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางที่ทําการรอวัตถุดิบจากผูขายทั้งกระดาษ
และเพลท จะนํากิจกรรม L: ตัดปก M: ปมเลข และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอนเพื่อลดระยะเวลาจาก
การรอคอยลง 37 นาที เมื่อกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที
กอนจะทําการจัดเก็บจะแยกกระดาษที่จะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรงและลดระยะเวลา
ในการขนยายเขาออก ลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ลดลง 11 นาที
4. การทําใหงาย คือ จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูลลูกคาและขอมูลวัตถุดิบ
คงเหลือเพือ่ ใหงา ยและประหยัดเวลาในการตรวจเช็ค จึงทําใหกจิ กรรม E: ตรวจสอบวัตถุดบิ ทําไดรวดเร็วยิง่ ขึน้
สามารถลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที การจัดอุปกรณเครื่องมือที่ใชงานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม คืออยู
ในบริเวณที่ใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหา เตรียมและนําไปใช
เมื่อทําการวิเคราะหจากแผนผังสายธารคุณคาและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
โดยใชหลักการ ECRS แลว ทําใหมีกิจกรรมที่สามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดทั้งสิ้น 6 กิจกรรม
ทําใหเวลาเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลง 141 นาที หรือคิดเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลา
ทั้งกระบวนการผลิต
ขอเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน และเพือ่ การวิจยั ตอไป (1) ควรนําผลทีไ่ ดทดลอง
ทําจริง และจับเวลาหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และเหมาะสมที่สุดกับโรงพิมพ
ขนาดเล็ก (2) ควรนําเทคโนโลยีเขามาใชในโรงพิมพใหมากขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาลง
เพื่อใหทํางานไดอยางรวดเร็วมากขึ้น และยังสามารถลดขอผิดพลาดในการจดบันทึกขอมูลไดอีกดวย (3)
ควรใหมีการฝกอบรมพนักงาน ทั้งการใชคอมพิวเตอร เครื่องโทรสารและเครื่องจักรตางๆ ในโรงพิมพ
เพื่อแกปญหาการรองาน และการวางงานของพนักงาน (4) ผูประกอบการควรศึกษาความรูดานการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทานเพิ่มเติม เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโรงพิมพดานอื่นๆ ในอนาคต
(5) ผูป ระกอบการสามารถนําเวลาทีเ่ หลือจากการลดความสูญเปลาไปใชดาํ เนินการผลิตสินคาอืน่ ๆ เมือ่ ผลิต
สินคาไดเร็วขึ้นรายไดของบริษัทก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวย (6) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
การลดความสูญเปลาของโรงพิมพขนาดเล็ก ผูประกอบการที่กําลังดําเนินธุรกิจขนาดเล็กสามารถนําไปใช
เปนแนวทางได และ (7) แนวทางในการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจอื่น หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่คลายคลึงกันได
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