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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพรุ งเจริญการพิมพซึ่งเปน            

โรงพิมพขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานคร มีผูบริหารและพนักงานรวม 6 คน การศึกษานี้ใชเคร่ืองมือวิเคราะห

แผนผังสายธารคุณคาและประยุกตใชหลักการ ECRS เพื่อนําไปสูการลดตนทุนหรือกําจัดกิจกรรมที่ไมกอ      

ใหเกิดคุณคาและควบรวมกิจกรรมเพ่ือลดเวลาในการผลิตเพ่ือใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน              
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ผลการศึกษาพบวา หลังจากกําจัดกิจกรรมที่เกิดความซ้ําซอน จัดลําดับกิจกรรมใหเหมาะสม นํากิจกรรม         

ทีส่ามารถรวมกนัไดมารวมกนัและทาํใหงายขึน้โดยการนาํระบบคอมพวิเตอรเขามาใชเพ่ือลดความผดิพลาด

จากการบันทึกขอมูลที่คลาดเคล่ือน ทําใหเวลาผลิตเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลงจากเดิม      

คอื 1,972 นาที เปน 1,831 นาที ลดลงจาํนวน 141 นาท ีผลการปรบัปรุงทาํใหระยะเวลาการผลิตลดลงรอยละ 

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
 ธรุกจิโรงพมิพจดัวาเปนหนึง่ในหวงโซของธุรกจิการพิมพ ซึง่เปนธรุกจิทีอ่ยูกบัคนไทยมาอยางยาวนาน 

เปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางมากในอดีต  ถึงแมในชวงที่ผานมาภาพรวมการเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพใน

ประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งอาจจะมีอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ 20 คิดเปนมูลคารวม       

ประมาณ 5 แสนลานบาท (ไชยวัฒน หาญสมวงศ, 2558) แตในปจจบุนัจะเห็นไดวาธรุกจิโรงพิมพแบบด้ังเดิม

เริ่มจะอยูรอดไดยากขึ้น  เนื่องมาจากภาวะท่ีเศรษฐกิจไทยกําลังชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกทําให
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ธรุกจิโรงพิมพซึง่เปนหน่ึงในหวงโซของธุรกจิการพิมพไดรบัผลกระทบตามไปดวย อกีทัง้พฤติกรรมของผูบรโิภค

ไดเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคตองการความรวดเร็วและความแปลกใหม จึงทําใหผูบริโภคหันไปใหความสนใจ

ในส่ือออนไลนมากย่ิงขึ้น ความนิยมในส่ือสิ่งพิมพจึงลดตามไปดวย ผู ประกอบการโรงพิมพจึงตอง                   

สรางความแขง็แกรงในธรุกิจ ควรมกีารศึกษาถงึจดุแขง็ จดุออน โอกาสและอุปสรรคของการดาํเนนิธุรกิจ เพือ่

ใชประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารและจดัการตลอดจนการวางแผนกลยทุธทางธุรกจิ อกีทัง้ควรเรงพฒันา

คุณภาพผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงพิมพเพื่อที่จะสามารถแขงขันในธุรกิจ            

ตอไปในอนาคตได 

 การศึกษาเร่ืองโซอุทาน ตั้งแตตนนํ้า กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา และการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส                

ในกระบวนการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ (เขามามีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต        

ใหมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เครือ่งมอืแผนผงัสายธารคุณคา (Value Stream Mapping) เปนเคร่ืองมอืทีใ่ชวเิคราะห

สถานการณปจจบุนั (Current State) ทีท่าํใหมองเหน็ขัน้ตอนการผลิต แสดงทัง้การไหลของวตัถุดบิและสนิคา 

เริ่มต้ังแตผูขายสงวัตถุดิบ แสดงการไหลของขอมูลสารสนเทศท้ังหมดที่เก่ียวของกับการผลิต ไปจนถึงการ      

สงสินคาใหกับลูกคา และเม่ือปรับปรุงขั้นตอนการไหลเพ่ือลดหรือกําจัดกิจกรรมท่ีไมเกิดมูลคาแลวจะทํา          

ใหเกิดการไหลของสถานการณในอนาคต (Future State) ที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

(กมลชนก สทุธิวาทพุฒ,ิ ศลษิา ภมรสถิต และจักรกฤษณ ดวงพัสตรา, 2547 ; Harris, Czarnecki & Gholston, 

2002) แผนผังสายธารคุณคาไดถกูนําไปวิเคราะหในโรงงานขนาดเล็กเพ่ือลดความสูญเปลาในหวงโซอปุทาน

ของธรุกจิเบเกอรี ่(ศภุาพชิญ มกุดาห, พรวศิน ศริสิวสัด์ิ และ แสงจนัทร กนัตะบตุร, 2556) และวเิคราะหกระบวนการ

ผลิตนํา้แรโรงงานขนาดเล็ก (ธชีชั สมบรูณ, แสงจนัทร กนัตะบตุร, ภทัรพร กลัยา และ พรวศนิ ศริสิวสัดิ,์ 2556)

 การนําหลักการกําจัด การรวมกัน การจัดลําดับใหม และการทําใหงาย (ECRS) มาวิเคราะหรวมกับ

แผนผังสายธารคุณคาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตใหดีขึ้น               

โดยหลักการ ECRS เปนหลักการที่ใชเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานใหเหมาะสมที่สุดในเชิงการปฏิบัติเพื่อใหเกิด

การประหยัดและมีประสิทธภิาพในการทํางานโดยพจิารณาสิง่แวดลอมท้ังหมดทีม่ ี(ปยะบุตร วานชิพงษพนัธุ, 

บัญชา เกิดมณี, พิริยนันน เหงาไธสง, มนตรี ศรีสวรรค และ กฤษฎา ขําสุวรรณ, 2551) หลักการ ECRS            

ไดถูกนําไปประยุกตใชเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตขอบยางประตูรถยนต (นิรันดร สมบูรณ, วิชานนท 

วลิาจนัทร, อรรณพ ภญิโญยาง และ กนกพร บญุจบูตุร, 2558) และ ศศนิภา บญุพทิกัษ, กรณปณพ รตันวิจติร 

และสาํราญ ชาํโสม (2559) และศภุฤกษ กลิน่หมน (2559) ไดนาํหลกัการ ECRS มาปรบัปรุงลดความสูญเปลา

ที่ไดวิเคราะหไวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

 โรงพมิพรุงเจรญิการพมิพไดกอตัง้ขึน้เมือ่เดอืนตลุาคม ป พ.ศ. 2537 ทีก่รงุเทพมหานคร  เปนโรงพิมพ

ขนาดเล็กท่ีรับพิมพสิ่งพิมพทุกชนิด มีผูบริหารและพนักงานรวม 6 คน ในอดีตธุรกิจโรงพิมพยังไมเปนที่           

แพรหลาย และยังไมเปนที่รูจักมากนักจึงทําใหมีคูแขงทางการตลาดนอย ทําใหโรงพิมพเจริญเติบโต และ

ขยายกิจการออกไปอยางรวดเร็วแตเนื่องจากเปนโรงพิมพขนาดเล็ก  การบริหารและการจัดการจึงยังไมเปน

ระบบมาตรฐานมากนัก เมื่อขยายกิจการและมีงานเขามามากข้ึน จากการท่ีขาดการบริหารและจัดการ             
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จึงทําใหเกิดความลาชาในการพิมพ และเกิดความสูญเปลาตางๆ เชน เวลาท่ีคนงานรองานเน่ืองจากลําดับ

งานไมเหมาะสม ทําใหงานเสร็จลาชาไมทันเวลา ตองใหคนงานทํางานลวงเวลา จึงทําใหมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น 

อกีท้ังในปจจุบนัธุรกจิโรงพิมพขนาดใหญยงัมีความไดเปรียบในดานของเทคโนโลยี ทาํใหธรุกจิโรงพิมพขนาดเล็ก

มีการแขงขันสูง ดังน้ันจึงควรหาแนวทางพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับโรงพิมพขนาดเล็ก           

งานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่การศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือนําแนวทางไปเพิ่มประสิทธิภาพ

ในดานการผลติ โดยจะเนนไปท่ีการลดเวลาในการผลติ เนือ่งจากการลดเวลาสงผลดตีางๆ ตอธุรกจิ กลาวคอื 

ผูประกอบการสามารถนําเวลาที่ลดลงไปเพ่ิมคุณภาพของสินคาหรือบริการ ระยะเวลาที่ลดลง สามารถ            

เพิ่มจํานวนการผลิตใหเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มยอดขายใหกับองคกรได

วัตถุประสงค
 1. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจโรงพิมพของโรงพิมพรุงเจริญการพิมพ

 2. สรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาในปจจุบัน (Current State Value Stream Mapping) 

 3. สรางและวิเคราะหแผนผังสายธารคณุคาสถานการณในอนาคต (Future State Value Stream Mapping) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย 
 1. ศึกษากิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทานของธุรกิจโรงพิมพของโรงพิมพกรณีศึกษาโดย                  

การสัมภาษณผูประกอบการ และสังเกตการณทั้งกระบวนการผลิต

 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 3. สัมภาษณผูประกอบการและคนงานในโรงพิมพกรณีศึกษา และสังเกตการณกระบวนการผลิต 

เพื่อจับเวลาในแตละข้ันตอน แลวนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคาปจจุบัน (Current State Value Stream 

Mapping) ทาํการวเิคราะหและจาํแนกกจิกรรมออกเปน 3 ประเภท คอื กจิกรรมทีก่อใหเกดิมูลคาเพิม่ (Value 

Added: VA) กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมกอใหเกิดมูลคา (Necessary but Non Value Added: NNVA)                    

และกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม (Non Value Added: NVA) พรอมทั้งระยะเวลาในแตละกิจกรรมเพ่ือ   

หาขั้นตอนที่ทําใหเกิดความสูญเปลา

 4. ทําการปรับปรุงขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการ ECRS เพ่ือสรางแผนผังสายธาร

คุณคาในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)

ผลการวิจัย
 จากการสัมภาษณผูบริหารและสังเกตการทํางานของคนงานและเก็บรวบรวมขอมูล พบวากิจกรรม

โลจิสติกสและโซอุปทานของโรงพิมพกรณีศึกษา มีลักษณะดังภาพที่ 2 ดังนี้

 
ภาพที่ 2: แสดงโซอุปทานและการไหลของกิจกรรมในโรงพิมพกรณีศึกษา
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 จากการวิเคราะหและจัดเก็บขอมูลพบวา สามารถแบงกิจกรรมไดทั้งส้ิน 23 กิจกรรม แตเนื่องจาก

เวลาในแตละกิจกรรมในการผลิตแตละคร้ังมีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได      

ดังนั้นจึงไดทําการหาเวลาเฉลี่ยของแตละกิจกรรม  ทั้งนี้การคํานวณหาเวลาเฉล่ียในการผลิตจะเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้  เวลาท่ีเสร็จเร็วที่สุด (a)  เวลาท่ีเสร็จชาที่สุด (b) และเวลาท่ีเสร็จไดโดยสวนมาก (m) เมื่อทํา        

การสมัภาษณผูประกอบการ และลงพ้ืนทีส่งัเกตการปฏิบตังิานจะไดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสินคา 1 คร้ัง 

 จากการสัมภาษณผู ประกอบการ และลงพื้นที่สังเกตการปฏิบัติงานสามารถสรุปเวลาใน               

กระบวนการผลิตสินคา 1 ครั้ง ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  

เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1 คร้ัง (หนวย: นาที)

  
 (a) 

 
(m)  (b) 

A สงคําสั่งซ้ือ  7 10 16
B คํานวณราคา 9 15 27
C เสนอราคา  10 13 18
D ยืนยันคําสั่งซ้ือ 35 105 120
E ตรวจสอบวัตถุดิบ 5 17 23
F คํานวณวัตถุดิบ 5 7 10
G สั่งวัตถุดิบ  3 5 10
H ทําแบบ  30 45 73
I สงแบบ  8 15 30
J ตัดกระดาษ 25 35 48
K เริ่มพิมพ   
 นําเพลทใสเครื่องพิมพ 5 8 12
 นํากระดาษใสเครื่องพิมพ 6 13 15
 นําหมึกพิมพมาทดลองสี 5 10 13
 เดินเครื่องการผลิต 210 235 330
 นํางานพิมพออกจากเคร่ืองพิมพพักไว 8 12 15
L ตัดปก  10 15 18
M ปมเลข  8 13 20
N จัดชุด  180 300 900
O เย็บกาว  13 20 27
P ตัดแบงเลม  5 8 15
Q ตัดกระดาษสัน 10 14 17
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( ) ( )

  
 (a) (m)  (b) 

R  15 22 30 
S  20 27 35 
T  5 10 12 
U  9 11 15 
V   11 15 20 
W   30 240 420  

     

ตารางท่ี 1  

เวลาของแตละกิจกรรมในกระบวนการผลิต 1 ครั้ง (หนวย: นาที)  (ตอ)

 จากนัน้นาํเวลาท่ีไดไปใชเปนขอมลูในการสรางแผนภาพกระบวนการผลิต โดยวเิคราะหตามลกัษณะงาน

ซึง่แบงลกัษณะงานได ดงันี ้ 1) ลกัษณะงานทีส่รางมลูคาเพิม่ใหกบัการผลติ  (Value Added: VA) คอื กจิกรรม

ที่เพิ่มมูลคาใหกับงานและเปนสิ่งจําเปน  2) ลักษณะงานที่ไมเพิ่มมูลคา (Non Value Added: NVA)                    

คอื กจิกรรมทีเ่ปนความสญูเปลา และไมจาํเปน 3) ลกัษณะงานทีไ่มมมีลูคาเพ่ิมแตเปนส่ิงจาํเปน (Necessary 

but Non Value Added: NNVA)  คือ  กิจกรรมที่เปนความสูญเปลาแตจําเปนตองมีผลจากการวิเคราะห

ลกัษณะงานเวลาเฉล่ียทีใ่ชในแตละกิจกรรม และการจําแนกประเภทกิจกรรมการผลิต แสดงไดดงัตารางท่ี  2

ตารางท่ี 2  

ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต

   
 

( )  
A  

 
11 NNVA / O 

B   16 VA / O 
C   13 VA / O 
D   96 NNVA / O 
E   16 NVA / I 
F   7 NNVA / O 
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ตารางท่ี 2  

ตารางแสดงกิจกรรม ระยะเวลา และประเภทของกิจกรรมในกระบวนการผลิต (ตอ)

   
 

( )  
G       6 NNVA / O 
H       47 VA / O 
I       16 NNVA / O 
J       36 VA / O 
K         
       8 VA / O 

       12 VA / O 
       10 VA / O 
             247 VA / O 
   12 VA / O 

L   15 VA / O 
M   13 VA / O 
N           380 VA / O 
O   20 VA / O 
P      9 VA / O 
Q   14 NNVA / O 
R   22 VA / O 

 

หมายเหตุ    O   =  การดําเนินงาน    T  =  การเคล่ือนที่   I   =  การตรวจสอบ   S  =  การเก็บรักษา

 

 ผลจากการวิเคราะหลักษณะงาน และเวลาเฉล่ียที่ใชในแตละกิจกรรม พบวา รวมระยะเวลาใน        

การดาํเนนิงานเทากบั 1,324 นาท ีแบงเปนกจิกรรมทีก่อใหเกดิมลูคาเพิม่ในการผลติ (VA) ทัง้หมด 15 กจิกรรม 

ระยะเวลารวมเทากับ 1,143 นาที  กิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม 

ระยะเวลารวมเทากบั 31 นาท ี และกจิกรรมทีไ่มเกดิมลูคาเพ่ิมในการผลติ แตจาํเปนตองม ี(NNVA) มทีัง้หมด 

6 กิจกรรม ระยะเวลารวมเทากับ 150 นาที  การวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคาสถานการณปจจุบัน                   

ของกระบวนการผลิต แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพท่ี 3:  แผนผังสายธารคุณคาในสถานการณปจจุบันในการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา

 จากภาพที่ 3 แสดงแผนผังสายธารคุณคาเห็นถึงลําดับข้ันตอนการทํางาน ตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซื้อ

เขามายังโรงพิมพจนถึงขนสงสินคาใหลูกคา แตละขั้นตอนจะแสดงระยะเวลาและจํานวนพนักงาน           

ที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้น ๆ บริเวณดานลางจะแสดงเสนระยะเวลาในการดําเนินการผลิต มีระยะเวลา           

ในการทํางาน 1,324 นาที และระยะเวลาที่เกิดความสูญเปลาจากการรอคอยวัตถุดิบจากผูขาย และรอคอย

ระหวางกระบวนการทํางาน ทั้งหมด 648 นาที รวมระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด 1,972 นาที

 การสรางและวเิคราะหแผนผงัสายธารคณุคาสถานการณในอนาคตของกจิกรรมการผลติในโรงพมิพ

กรณศีกึษา ผูศกึษานาํหลกัการ ECRS คอื การกาํจดัออก  การรวมเขาดวยกนั  การลาํดบัใหม และการทําใหงาย 

เขามาปรับแกไขขั้นตอนการทํางาน ไดดังนี้ 

 1. การกําจัดออก (Eliminate: E) จะตัดกิจกรรมท่ีไมจําเปนออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออก

เพราะใน B: คํานวณราคา จะตองคิดตนทุนท้ังหมดในงานน้ันอยูแลว จึงไมตองทําซ้ํา ลดระยะเวลาลง              

อีก 7 นาที  

 2. การรวมเขาดวยกัน (Combine: C) กจิกรรมท่ีสามารถรวมกันได คอื L: ตดัปก และ Q: ตดักระดาษ

สัน เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดเหมือนกัน ทําใหลดระยะเวลาในการเปดปดเคร่ืองจักร 
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ภาพที่ 4:  เคร่ืองตัด

 กจิกรรม M: ปมเลข เลยเนือ่งจากใชชิน้งานเดยีวกนัคอืปก ทาํใหลดระยะเวลาการขนยายลง ลดระยะ

เวลาลง ทั้งหมด 5 นาที  กิจกรรม P: ตัดแบงเลม และ T: เรียงเลข รวมกันเนื่องจากตอนตัดแบง ออกเปนเลมๆ 

เลขจะเรียงกันแลว ทําการตัดแลวจัดงานใหเรียงกันเหมือนเดิม ลดระยะเวลาลง 10 นาที

 3. การลาํดบัใหม (Rearrange: R) คอื หลังจากทําการสัง่ซ้ือวตัถดุบิแลวจะดาํเนนิการขัน้ตอนตอไป  

เลย ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางที่ทําการรอวัตถุดิบจากผูขายทั้งกระดาษ และ       

เพลท  จะนํากิจกรรม  L:  ตัดปก  M: ปมเลข  และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอน เพื่อลดระยะเวลาจาก          

การรอคอยลง  37 นาที  เม่ือกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที        

กอนจะทําการจัดเก็บจะทําการแยกกระดาษที่จะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรง และลด          

ระยะเวลาในการขนยายเขาออกลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ระยะเวลาในการดําเนินการลดลง 11 นาที

 4. การทําใหงาย (Simplify: S) คอื นาํคอมพิวเตอรมาใชในการบันทกึขอมลูทัง้หมด เพือ่ใหประหยัด

เวลาในการตรวจสอบ ทําใหกิจกรรม  E: ตรวจสอบวัตถุดิบ ทําไดรวดเร็วและลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที  

การจัดอุปกรณเครื่องมือใหอยู ในบริเวณท่ีใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหาและนําไปใช                    

ดังภาพที่ 5
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ภาพท่ี  5: แผนผังสายธารคุณคาสถานการณในอนาคตของกิจกรรมการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา

 ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดวา การวาดแผนผังสายธารคุณคา และการนําหลกัการ ECRS มาใชควบคูกนั 

เพือ่ลดระยะเวลาท่ีไมจาํเปน พบวาใชเวลารวมเฉล่ียในการดําเนินการลดลงจาก 1,324 นาที เปน 1,294 นาที 

เวลาท่ีเสียไประหวางกระบวนการ และเวลารอคอยท่ีไมจําเปนจากเดิม 648 นาที สามารถกําจัดออกได          

รวมทัง้สิน้ 111 นาท ีเหลอื 537 นาท ีรวมระยะเวลาในการผลิตทัง้กระบวนการลดลงจาก 1,972  นาท ีเปน 1,831 นาที 

ลดลง 141 นาท ีหรอืคดิเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาท้ังกระบวนการผลิตของโรงพิมพกรณศีกึษา ดงัตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3

เปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินงานกอนและหลังปรับปรุง

    
 1,324  1,294  30  

 648  537  111  

 1,972  1,831  
141  

7.15%
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหกระบวนการผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา โดยนํามาวาดแผนผังสายธารคุณคา

สถานการณปจจุบัน ตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซื้อเขามายังโรงพิมพ จนไปถึงสงสินคาไปยังลูกคา โดยจะทําการ   

แบงเปนกิจกรรมการดําเนินงานโดยแบงไดทั้งหมด 23 กิจกรรม และจะนําแตละกิจกรรมมาวิเคราะหวา

กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา  กิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา และกิจกรรมใดไมกอใหเกิดมูลคา

แตจําเปน ซึ่งสอดคลองกับ ธีชัช สมบูรณ, แสงจันทร กันตะบุตร, ภัทรพร กัลยา  และ พรวศิน ศิริสวัสด์ิ (2556)  

และศภุาพชิญ มกุดาห, พรวศนิ ศริสิวสัด์ิ และแสงจันทร กนัตะบตุร, (2556) ซึง่ไดแบงกจิกรรมในกระบวนการ

ผลิตนํ้าแรออกเปน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเพิ่มคุณคา และ           

กจิกรรมทีไ่มเพิม่คณุคา ตอมาจะทาํการจบัเวลาแตละกจิกรรม และหาคาเฉลีย่ เพือ่วาดแผนผงัสายธารคณุคา 

จากนั้นจะนําหลักการ ECRS มาวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการผลิต                 

จากผลการศึกษาพบวากิจกรรมที่สามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดมีทั้งส้ิน 6 กิจกรรม ทําใหเวลาเฉลี่ย

รวมกจิกรรมตลอดการดาํเนนิงานลดลง 141 นาท ีหรอืคดิเปนรอยละ 7.15 ของระยะเวลาทัง้กระบวนการผลติ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศินภา บุญพิทักษ, กรณปณพ รัตนวิจิตร และสําราญ  ชําโสม (2559)                        

และ ศุภฤกษ กลิ่นหมน (2559) ที่นําหลักการ ECRS มาประยุกตใชในการลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิต ดังน้ันจํานวนเวลาท่ีลดลงได ทางโรงพิมพสามารถ

นําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่นตอไป 

สรุป
 จากการใชแผนผังสายธารคุณคาวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงานและเวลาเฉล่ีย พบวา กิจกรรม  

การผลิตของโรงพิมพกรณีศึกษา มีทั้งสิ้น 23 กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงานทั้งส้ิน 1,972 นาที สามารถแบง

กิจกรรมได ดังน้ี 1) กิจกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในการผลิต (VA) มีทั้งหมด 15 กิจกรรม ใชเวลาท้ังหมด   

เฉลีย่ 1,143 นาท ีหรอืคดิเปนรอยละ 86.33 ของกจิกรรมในกระบวนการผลติของโรงพมิพทัง้หมด   2) กจิกรรม

ที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในการผลิต (NVA) มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ใชเวลาท้ังหมดเฉล่ีย 31 นาที  หรือคิดเปน

รอยละ 2.34 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด  3) กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม            

ในการผลิต แตจําเปนตองมี (NNVA) มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ใชเวลาท้ังหมดเฉล่ีย 150 นาที หรือคิดเปนรอยละ 

11.33 ของกิจกรรมในกระบวนการผลิตของโรงพิมพทั้งหมด จากการวิเคราะหโดยใชแผนผังสายธารคุณคา

และนําหลักการ ECRS มาลดความสูญเปลาในกิจกรรมการผลิต ทําใหสามารถลดระยะเวลารวมลงได ดังนี้

 1. กิจกรรมท่ีตัดออก คือ F: คํานวณวัตถุดิบ ตัดออกเพราะในกิจกรรม B: คํานวณราคา จะตองคิด

ตนทุนทั้งหมดท่ีใชในงานนั้นๆ อยูแลว รวมถึงคํานวณวัตถุดิบดวย จึงไมจําเปนตองทําซ้ํา ลดระยะเวลาลง     

อีก 7 นาที  

 2. กจิกรรมท่ีสามารถนํามารวมกันได คอื L: ตดัปก  M: ปมเลข และ Q: ตดักระดาษสัน นาํมารวมกัน

เนื่องจากการตัดใชเครื่องตัดตัวเดียวกัน ทาํใหไมเสียเวลาในการเปด-ปดเคร่ืองจักร 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. กิจกรรมท่ีจะลําดับขั้นตอนใหม คือ หลังจากทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบแลวจะดําเนินการข้ันตอน         

ตอไปทันที ทําใหลดระยะเวลาในการรอลง 63 นาที และระหวางที่ทําการรอวัตถุดิบจากผูขายทั้งกระดาษ    

และเพลท จะนํากิจกรรม L: ตัดปก  M: ปมเลข และ Q: ตัดกระดาษสัน มาทํากอนเพื่อลดระยะเวลาจาก       

การรอคอยลง 37 นาที  เมื่อกระดาษจากผูขายมาสงจะมีการนําไปจัดเก็บและขนยาย ใชเวลา 81 นาที             

กอนจะทําการจัดเก็บจะแยกกระดาษท่ีจะใชในการผลิตออกมากอน ทําใหประหยัดแรงและลดระยะเวลา       

ในการขนยายเขาออก ลงจาก 81 นาที เหลือ 70 นาที ลดลง 11 นาที

 4. การทําใหงาย คือ จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบันทึกขอมูลลูกคาและขอมูลวัตถุดิบ      

คงเหลอืเพือ่ใหงายและประหยัดเวลาในการตรวจเช็ค จงึทาํใหกจิกรรม E: ตรวจสอบวัตถดุบิทาํไดรวดเรว็ยิง่ข้ึน 

สามารถลดระยะเวลาลงไดอีก 8 นาที  การจัดอุปกรณเคร่ืองมือที่ใชงานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม คืออยู

ในบริเวณที่ใชงาน ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการหา เตรียมและนําไปใช

 เมื่อทําการวิเคราะหจากแผนผังสายธารคุณคาและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต      

โดยใชหลักการ ECRS แลว ทําใหมีกิจกรรมท่ีสามารถกําจัด หรือลดระยะเวลาลงไดทั้งสิ้น 6 กิจกรรม              

ทําใหเวลาเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดําเนินงานลดลง 141 นาที หรือคิดเปนรอยละ 7.15  ของระยะเวลา   

ทั้งกระบวนการผลิต

 ขอเสนอแนะเพือ่การนาํผลการวจิยัไปใชประโยชน และเพือ่การวจิยัตอไป (1) ควรนาํผลทีไ่ดทดลอง

ทําจริง และจับเวลาหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และเหมาะสมท่ีสุดกับโรงพิมพ        

ขนาดเล็ก (2) ควรนําเทคโนโลยีเขามาใชในโรงพิมพใหมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาลง       

เพื่อใหทํางานไดอยางรวดเร็วมากขึ้น และยังสามารถลดขอผิดพลาดในการจดบันทึกขอมูลไดอีกดวย (3)     

ควรใหมีการฝกอบรมพนักงาน ทั้งการใชคอมพิวเตอร เครื่องโทรสารและเคร่ืองจักรตางๆ ในโรงพิมพ                 

เพื่อแกปญหาการรองาน และการวางงานของพนักงาน (4) ผูประกอบการควรศึกษาความรูดานการจัดการ   

โลจิสติกสและโซอุปทานเพิ่มเติม เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโรงพิมพดานอื่นๆ ในอนาคต         

(5) ผูประกอบการสามารถนําเวลาท่ีเหลอืจากการลดความสูญเปลาไปใชดาํเนนิการผลิตสนิคาอืน่ๆ เมือ่ผลติ

สินคาไดเร็วขึ้นรายไดของบริษัทก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวย (6) การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับแนวทาง             

การลดความสูญเปลาของโรงพิมพขนาดเล็ก ผูประกอบการที่กําลังดําเนินธุรกิจขนาดเล็กสามารถนําไปใช   

เปนแนวทางได และ (7) แนวทางในการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจอ่ืน หรือกิจกรรมอื่นๆ            

ที่คลายคลึงกันได
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