แนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออก
ของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด
DEVELOPMENT GUIDELINE FOR LOSSES REDUCTIONIN PROCESS MOVEMENT
I WISH JEAN CO., LTD.

อุมาภรณ์ วุฒิวรานนท์
AUMAPORN WUTTIVARANON
ศักดิ์ กองสุวรรรณ
SAK KONGSUWAN
เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ
CHETPHANAT LEELASRISIRI

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
SIAM TECHNOLOGY COLLEGE
กรุงเทพมหานคร
BANGKOK

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหากระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อลดความสูญเสียของ บริษัท         
ไอวิดจีน จ�ำกัด 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา ลดความสูญเสียจากกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด           
โดยท�ำการศึกษาประชากร จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบ
ส�ำรวจ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลดความสูญเสียจากการ
ยกบรรจุภัณฑ์ของพนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าโดยท�ำการออกแบบตัวแปรบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้ำหนัก 30 กิโลกรัม 45 กิโลกรัม               
60 กิโลกรัม และ 80 กิโลกรัม
ผลการวิจยั สรุป สภาพ และปัญหากระบวนการเคลือ่ นย้ายบรรจุภณ
ั ฑ์ของ บริษทั ไอวิดจีน จ�ำกัด พบว่า สภาพกระบวนการ
เคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด โดยสถิติปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการย้อนหลังรอบ 6 เดือน พบว่า
โดยรวมเสื้อผ้าเสียหายจ�ำนวน 2,840 ตัว ปัญหาที่พบ ได้แก่ 1) การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน�้ำหนักมากกว่า
71 กิโลกรัม 2) ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน�้ำหนักมาก ความชัดเจน       
ของปัญหาเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้ำหนักมากเกินมาตรฐานที่จะใช้แรงงานคนยกส�ำหรับแนวทางการพัฒนาลดความสูญเสีย        
จากกระบวนการเคลือ่ นย้ายบรรจุภณ
ั ฑ์ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลลักษณะ หรือท่าทางในการท�ำงานต่อการน�ำ้ หนักของการยก แนวทาง
การลดความสูญเสีย 1) ควรลดน�้ำหนัก และขนาดของสินค้าลง เนื่องจากสินค้าที่มีน�้ำหนักมากส่งผลให้ปฏิบัติงานล่าช้า ต้องใช้
แรงมากกว่าปกติในการยก อีกทั้งเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ซึ่งหากปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดความเมื่อยล้า
และส่งผลเสียต่อสุขภาพ 2) ควรเพิ่มอุปกรณ์ผ่านแรง เช่น รถเข็น รถลาก (hand lift) กับชั้นวางสินค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ท�ำให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�ำนวนมากขึ้นแต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น เพื่อน�ำรถเข็นไปใช้งานต่อการ
เคลื่อนย้ายสินค้า สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน�้ำหนักมาก และรวดเร็วในครั้งเดียว
ค�ำส�ำคัญ : ความสูญเสีย, การเคลื่อนย้ายสินค้า, เสื้อยืด

ABSTRACT

This research aimed to study 1) conditions and problems of movement process in order to reduce
losses of I WISH JEAN Co., Ltd., and 2) the development guidelines for reducing losses in material movement
process of the company. The sampleswere 3 goods movement staffs. The tools employed in this study
consisted of survey, questionnaire and interview form. The packageswere designed for containing goods of
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30 kg, 45 kg, 60 kg and 80 kg.These were used in the goods movement process,handled bythe staffs in order
to reduce losses.
The result revealed that the total number of damaged clothing was 2,840 pieces within 6 months
because of these two problems : 1) the moved packageswere large, with more than 71 kg, and 2) there        
was no lifting apparatus for moving the large and heavy packages. It was clear that the problem happened        
because the packages were too large and heavy for human to handle.  
The development guidelines for reducing losses in the movement process was data of characteristic
or posture for work against weight lifted up. The guidelines of reducing losses included : 1) the weight and
size of goods should be reduced and 2) the lifting apparatus such as carts, hand lift with goods shelves        
for moving goodsshould be added.
Keywords : Iosses, goods movement, T - Shirt

บทน�ำ

แนวโน้มการผลิตในไตรมาสที่ 1/2559 คาบเกี่ยว
ไตรมาส 2/2559 อุตสาหกรรมสิง่ ทอ และเครือ่ งนุง่ ห่มยังมีการ
ผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2558         
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงร้อยละ 7.04, 9.47,
6.04 และ 25.40 ส�ำหรับการผลิตเส้นใยสิ่งทอ การผลิตผ้าผืน
การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าถัก การผลิตเครื่องแต่งกายจาก
ผ้าทอ ตามล�ำดับ การลดลงของผลผลิตในอุตสาหกรรมสะท้อน
ถึงความไม่มนั่ ใจของผูผ้ ลิตต่อการขยายตัวของตลาดสิง่ ทอและ
เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม โดยเฉพาะในภาคการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก
สอดคล้ อ งกั บ การลดลงของการส่ ง ออกสิ่ ง ทอในไตรมาส
1/2559 ที่ลดลงร้อยละ 6.27 ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ คู่ค้าหลักความไม่ชัดเจนของการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั มีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายตัว
ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จีน และประเทศสมาชิกอาเซียน           
ส่วนใหญ่ และแนวโน้มการลดลงของการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก และปริมาณการค้าโลก เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ลดทอนความ
มั่นใจของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย และกดดันให้ตลาด
สินค้าสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มยังมีความผันผวนอ่อนแอ และ
เปราะบาง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2558)
การลดลงของปริมาณการส่งออกสิ่งทอ ซึ่งเป็นสินค้า       
ที่มีสัดส่วนในการส่งออกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของ       
มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาส 1/2559              
ต่อเนือ่ งจากการลดลงในไตรมาส 1/2558 ทีล่ ดลงร้อยละ 5.57
ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกสิ่งทอต้องเผชิญกับปัญหาการสูญเสีย
ทางด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความจ�ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพือ่ สนองความต้องการโดยเฉพาะผูผ้ ลิตในกลุม่
ประเทศอาเซียน การลดลงของปริมาณการส่งออกเครือ่ งนุง่ ห่ม
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สะท้อนถึงความอ่อนแอของก�ำลังซื้อในตลาดโลก ที่เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการก�ำหนดอุปสงค์เครื่องนุ่งห่ม การเพิ่มขึ้นของ        
รายได้ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญมากต่อการขยายตัวของการส่งออกในตลาดเครือ่ งนุง่ ห่ม
ดังนั้น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท�ำให้ผู้บริโภค      
ส่ ว นใหญ่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ทางด้ า นรายได้ และต้ อ งเพิ่ ม ความ
ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ในหลายกรณีมีการชะลอ       
การใช้จ่ายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่มห่มที่มี
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูง การแข่งขันในตลาดนี้      
ต้ อ งอาศั ย การแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคามาก และเป็ น ตลาด                
ที่ผู้ประกอบการไทยได้สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน      
ไปมาก ตลาดอาเซียนยังคงเป็นตลาดหลักที่ส�ำคัญส�ำหรับ
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ และเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม การที่ ป ระเทศโดย          
ส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดี
เป็นปัจจัยเสริมหนุนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม        
มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2558
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ, 2558) การเผชิญกับต้นทุน
ของการผลิตสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ก่อนแล้วจากการปรับขึ้น
ค่าจ้างแรงงาน ราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และโลจิสติกส์ที่มี
บทบาทส�ำคัญกับประเทศ และอุตสาหกรรมเสื้อยืดเช่น กิจกร
รมด้านโลจิสติกส์ ถ้ามีการประสานเชื่อมโยงกันให้ครบถ้วน       
ทุกกิจกรรม ส่งผลท�ำให้เกิดประสิทธิผลในอุตสาหกรรมเสือ้ ยืด
ซึง่ มีการจัดการ ด้านเวลาและสถานทีซ่ งึ่ ในทุกกิจกรรมของการ
ไหลระหว่างกระบวนการในกิจกรรมโลจิสติกส์ในปริมาณ         
ถูกต้อง คุณภาพที่ถูกต้อง สถานที่ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้อง ลูกค้า
ถูกต้อง ราคาที่เหมาะสม ต้นทุนต�่ำที่สุด (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2556; Logistics digest, 2556)
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บริษทั ไอวิดจีน จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินกิจการโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผ้าประกอบธุรกิจผลิตเสื้อยืดส่งออก จ�ำหน่าย           
ค้าปลีก และค้าส่ง ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการที่ด�ำเนิน
ธุรกิจการผลิตเสื้อยืดส่งออก โดยจ�ำแนกตามกระบวนการ

ท�ำงาน ได้แก่ กระบวนการสกรีน กระบวนการปักกระบวนการ
เย็บ กระบวนการเคลื่อนย้าย และกระบวนการอื่นๆ ซึ่งใน
แต่ละกระบวนการ จะมีการเคลือ่ นย้ายวัสดุในทุกกระบวนการ
จากสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นตามตาราง 1.1

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลสินค้าเสีย และมูลค่าเสียหายในกระบวนเคลื่อนย้ายสินค้า
เดือน / ปี พ.ศ. 2557
		
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
รวม
ที่มา : ไอวิดจีน, 2557.

		
กระบวนการเคลื่อนย้าย
จ�ำนวนของเสีย (ตัว)		 มูลค่าสินค้าราคาปลีก 250 บาท/ตัว
325.00
81,250.00
287.00
71,750.00
305.00
76,250.00
375.00
93,750.00
270.00
67,500.00
289.00
72,250.00
1,851.00		
462,750.00

จากตารางที่ 1.1 พบว่า สินค้าเสีย และมูลค่าเสียหาย
ในกระบวนเคลือ่ นย้ายสินค้าของเสียในทุกแผนกการผลิตรวม
จ�ำนวน 2,840 ตัว จากจ�ำนวนการผลิตทั้งสิ้น 151,290 ตัว
ท�ำให้สญ
ู เสียค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นต้นทุน 710,000 บาท เฉลีย่ มูลค่า
มากกว่า 1.5 ล้านบาท ต่อปี โดยของเสียที่พบมากที่สุด             
คือ กระบวนการเคลื่อนย้าย พบจ�ำนวนของเสียถึง 1,851 ตัว
คิดเป็นมูลค่า 462,750 บาท ความเสียหายที่พบมากที่สุด  
ได้แก่ สินค้าเปื้อนมีรอยฉีกขาดจากการลากบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ถุงพลาสติก จากปัญหาการเกิดสินค้าที่เสียหายอย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร ส่งผลท�ำให้สนิ ค้าเกิดความเสียหาย และช�ำรุดท�ำให้
การส่งออกสินค้าเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นการท�ำลายความ         
เชื่อมั่นลูกค้าเนื่องจากสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาล (ไอวิดจีน,
2556, น. 9)
จากความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า           
ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท จ� ำ ต้ อ งหาแนวทางในการป้ อ งกั น                  
เพื่อลดต้นทุนในการด�ำเนินงานให้เหมาะสม ทั้งมีส่วนช่วย
ให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ปัญหา
ทีเ่ กิดจากกระบวนการเคลือ่ นย้ายสินค้า ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษา เพือ่ ลดความสูญเสียทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นย้ายสินค้า
ขององค์ กรและหาแนวทางพัฒ นาปรับ ปรุง เพื่อลดความ           
สูญเสียในกระบวนการเคลือ่ นย้ายสินค้าภายในโรงงาน ให้เกิด
ต้นทุนที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหากระบวนการเคลื่อน
ย้ายเพื่อลดความสูญเสียของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษา แนวทางพัฒนาเพื่อลดความสูญเสีย         
ในกระบวนการเคลื่อนย้ายของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็น การวิจยั เชิงทดลอง (experimental
research) เป็นการหาแนวทางการพัฒนาการเคลือ่ นย้ายสินค้า
เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ บริษัท ไอวิดจีน
จ�ำกัด ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการ
พัฒนากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากการผลิต ซึ่งศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วกั บ โลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมเสื้ อ ยื ด               
ในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า การขนถ่ายวัสดุ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักการ ยศาสตร์การเคลื่อนย้าย
สิ่งของด้วยแรงคน การควบคุมคุณภาพสินค้า ความสูญเสีย       
ที่เกิดขึ้น และข้อมูลของบริษัท น�ำมาสังเคราะห์ เป็นกรอบ
แนวคิ ด ในการ การพั ฒ นากระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า          
เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ บริษัท ไอวิดจีน
จ�ำกัด
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

2. ส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
สถิติ ข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ชีป้ ระเด็นปัญหาทีท่ ำ� ให้
เกิดความสูญเสีย และแนวทางการลดความสูญเสียประกอบ
ด้วย 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานเคลื่อนย้าย
สินค้า จ�ำนวน 3 คน (ไอวิดจีน, 2556) โดยใช้การส�ำรวจความ
คิดเห็นทั้งประชากร และ 2) ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลความ
เสียหาย ท�ำการศึกษาจากข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการย้อนหลังรอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส�ำรวจ
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ยวข้อง เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย           
ส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งาน
เคลื่อนย้ายสินค้า บริษัท ไอวีดจีน จ�ำกัด
2.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ชีป้ ญ
ั หาทีท่ ำ� ให้เกิดความสูญเสีย และแนวทางการลดความ
สูญเสีย เป็นแบบกึง่ โครงสร้าง (semi-structured interview)
ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของ           
ผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ เพือ่ หาแนวทางการ
ลดความสูญเสีย ซึ่งผู้วิจัยน�ำผลมาจากแบบสอบถามความคิด
เห็นของพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการลดความสูญเสีย
2.3 การสร้างเครื่องมือวิจัยขั้นตอนในการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างแบบส�ำรวจส�ำหรับ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามล�ำดับ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาวิธกี าร และหลักการในการสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท�ำให้เกิด
ความสูญเสีย และแนวทางการลดความสูญเสียที่ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
2.3.2 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือ
ตามกรอบการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งแบบส�ำรวจจาก
ความคิดเห็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีท่ ำ� ให้เกิดความสูญเสีย และแนวทาง
การลดความสูญเสีย
2.3.3 น� ำ ร่ า งแบบส� ำ รวจเสนออาจารย์             
ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง และแก้ไข
2.3.4 สร้ า งแบบส� ำ รวจฉบั บ สมบู ร ณ์            
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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3. การสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ท�ำให้เกิด
ความสูญเสีย และแนวทางการลดความสูญเสีย ผู้วิจัยได้      
ด�ำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์สำ� หรับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตามล�ำดับ              
ต่อไปนี้
3.1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจากความคิดเห็น
ของผูเ้ กีย่ วข้องกับปัญหาทีท่ ำ� ให้เกิดความสูญเสีย และแนวทาง
การลดความสูญเสีย
3.2 น�ำผลสรุปสภาพปฏิบตั งิ านทีม่ คี า่ ร้อยละมาก
ที่สุดในแต่ละด้าน มาสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการ
ลดความสูญเสีย
3.3 น�ำร่างแบบส�ำรวจ และแบบสัมภาษณ์ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับแก้ไข
3.4   สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้           
ในการเก็บข้อมูล
4. ออกแบบกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลดความ      
สูญเสีย โดยท�ำการออกแบบกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลด
ความสูญเสีย โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
4.1 ความสามารถในการยกเคลือ่ นย้ายสินค้าของ
พนักงาน และการออกแบบตัวแปรของบรรจุภณ
ั ฑ์ในการบรรจุ
สินค้าที่มีน�้ำหนักเป็นตัวแปรโดยการประมาณค่าบรรจุภัณฑ์
เดิมที่ใช้น�้ำหนัก 80 กิโลกรัมแบ่งช่วงน�้ำหนักให้มีความห่าง       
ช่วงละ ประมาณ 15 กิโลกรัม จนไปสู่ค่าน�้ำหนักมาตรฐาน        
การยกตามที่กฎกระทรวงแรงงานก�ำหนด เรื่องการก�ำหนด
ท�ำงานการยกของทีถ่ กู ต้อง (คณะกายภาพบ�ำบัดมหาวิทยาลัย
มหิดล, 2554)
4.2 จ�ำนวนสินค้าทีเ่ สียหายทีล่ กู ค้าส่งคืนการแบ่ง
ช่วงน�้ำหนักในการทดลอง แบ่งความห่างช่วงละ ประมาณ 15
กิโลกรัม จนไปสู่ค่าน�้ำหนักมาตรฐานในการยก ดังนี้
น�้ำหนัก
30
กิโลกรัม
น�้ำหนัก
45
กิโลกรัม
น�้ำหนัก
60
กิโลกรัม
น�้ำหนัก
80
กิโลกรัม
5. ทดลองกระบวนการเคลือ่ นย้ายสินค้า และประเมิน
ผลโดยเปลี่ยนค่าตัวแปร ที่เกี่ยวกับน�้ำหนักของสินค้าที่ยกได้
ในแต่ละวัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 10.30 น. ถึง 12.00 น.
โดยมีการยกสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เคลือ่ นย้ายไปยังรถขนส่ง
และประเมินผลการขนส่งสินค้าเป็นรายเที่ยว และท�ำการ
วิเคราะห์ต้นทุน (cost analysis) ของทุกกระบวนการตาม
ลักษณะการด�ำเนินงาน ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดบิ ค่าใช้จา่ ยในการ
ผลิ ต กระบวนการตั ด กระบวนการปั ก กระบวนการเย็ บ
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กระบวนการสกรีน กระบวนการเคลือ่ นย้าย และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ในโรงงาน
6. สรุปผลการด�ำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน ท�ำการเก็บผลการทดลองตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยการสรุปผลการด�ำเนินงานของแต่ละตัวแปร โดยพิจารณา
ตัวแปรที่เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และสรุปผลของมูลค่า           
ที่เพิ่มขึ้นจากการลดความสูญเสียหลังจากแก้ปัญหา โดยการ
แสดงมูลค่าเพิ่มของการลดความสูญเสียหลังจากแก้ปัญหา
เปรียบเทียบต้นทุน ค่าใช้จา่ ยทัง้ ก่อน และหลังทดลอง โดยการ
จ�ำแนกเป็นค่าน�้ำหนักกิโลกรัมของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย
โดยท�ำการเสนอค่าน�้ำหนักที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดความ        
สูญเสียน้อยที่สุด และสรุปข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน         
ของพนักงาน

เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออก ของบริษัท ไอวิดจีน
จ�ำกัด สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา
กระบวนการเคลื่ อ นย้ า ยเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ของ บริ ษั ท             
ไอวิดจีน พบว่า สภาพกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลดความ
สูญเสียของ บริษทั ไอวิดจีน จ�ำกัด ผลิตเสือ้ ยืดส่งออก โดยสถิติ
ที่ ข องปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานประกอบการย้ อ นหลั ง รอบ              
6 เดือน โดยรวม 2,840 ตัว ปัญหาของเสียทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่
เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายรองลงมา กระบวนการปัก และ
กระบวนการสกรีน เท่ากับจ�ำนวน 1,851 ตัว 471 ตัว และ
259 ตัว ตามล�ำดับ และความคิดเห็นของพนักงานเคลื่อนย้าย
สินค้าของพนักงานบริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด พบว่า 1) สภาพ
ข้อมูลลักษณะ หรือท่าทางในการท�ำงานของการยกส่วนใหญ่
ต้อง ยกสินค้าหนักมากกว่า 71 กิโลกรัม และ 2) ข้อมูลสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน ด้ า นเนื้ อ ที่ ส� ำ หรั บ ท� ำ งาน พบว่ า           
ผลการวิจัย
จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้า ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ท�ำงานเหมาะสมเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก       
ในการท�ำงาน และส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการ
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ภาพที่ 1 การลดความสูญเสียหลังแก้ไขปัญหา
ที่มา : ไอวิดจีน, 2557.
ท�ำงาน เช่น รอก รถยก รถเข็น เป็นต้น ซึ่งหลังจากการทดลอง
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถแสดงตามภาพที่ 1
จากภาพที่ 1 แสดงการลดความสูญเสียหลังแก้ไขปัญหา
พบว่า เดือนพฤศจิกายนการทดลองน�้ำหนักที่ 30 กิโลกรัม         
พบจ�ำนวนของเสีย 34 ตัว มูลค่าของเสีย 8,500 บาท มูลค่า
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ 2,880 บาท เดือนตุลาคมการทดลองทีน่ ำ�้ หนัก
45 กิโลกรัม พบจ�ำนวนของเสีย 56 ตัว มูลค่าของเสียรวม
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14,000 บาท มูลค่าถุง 1,920 บาท เดือนกันยายนการทดลอง
ที่น�้ำหนัก 60 กิโลกรัม พบจ�ำนวนของเสีย 165 ตัว มูลค่า         
ของเสีย 41,250 บาท มูลค่าบรรจุภัณฑ์ 1,380 บาท และ      
เดือนสิงหาคมการทดลองที่น�้ำหนัก 80 กิโลกรัม พบจ�ำนวน
ของเสีย 290 ตัว มูลค่าของเสีย 72,500 บาท มูลค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
1,000 บาท ตามล�ำดับ

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบการสูญเสียก่อน และหลังการทดลอง
ที่มา : ไอวิดจีน, 2557.
จากภาพที่ 2 หลังการทดลองได้ทำ� การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าก่อน และหลังการ
ทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองกระบวนเคลื่อนย้ายสินค้าพบ
ของเสียใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบเดิมมากกว่า หรือเท่ากับ 80 กิโลกรัม
เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน คิดเป็น 1.22 เปอร์เซ็นต์ จากจ�ำนวน
การผลิตทั้งหมด จากการทดลองโดยเปลี่ยนค่าตัวแปรน�้ำหนัก
พบของเสียเดือนพฤศจิกายน ทีก่ ารทดลองน�ำ้ หนัก  30 กิโลกรัม
ลดเหลือ 0.13 เปอร์เซ็นต์ เดือนตุลาคมการทดลองที่น�้ำหนัก
45 กิโลกรัม ลดเหลือ 0.22 เปอร์เซ็นต์ เดือน กันยายน             
การทดลองที่น�้ำหนัก 60 กิโลกรัม ลดเหลือ 0.66 เปอร์เซ็นต์
และเดือนสิงหาคม การทดลองทีน่ ำ�้ หนัก 80 กิโลกรัม ลดเหลือ
1.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า น�้ำหนัก           
30 กิ โ ลกรั ม และ 45 กิ โ ลกรั ม เป็ น น�้ ำ หนั ก ที่ ส ามารถ                   
ลดความสู ญ เสี ย ได้ ดี ที่ สุ ด พบว่ า ความสู ญ เสี ย จากเดิ ม                         
1.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ลดลงเหลื อ 0.13-0.22 เปอร์ เ ซ็ น ต์                       
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เสนอให้ ใ ช้ ท่ี น�้ ำ หนั ก 45 กิ โ ลกรั ม                    
เพราะจ�ำนวนบรรจุภณ
ั ฑ์นอ้ ยกว่า น�ำ้ หนัก 30 กิโลกรัม ปริมาณ
ความสูญเสียที่วัดได้ใกล้เคียงกันมาก มีผลให้จ�ำนวนเที่ยวยก
น้อยลง ลดงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น
2. แนวทางพัฒนา เพื่อลดความสูญเสียกระบวนการ
เคลือ่ นย้ายของ บริษทั ไอวิดจีน จ�ำกัด ผูว้ จิ ยั สรุปแนวทาง ดังนี้
2.1 ด้านข้อมูลลักษณะ หรือท่าทางในการท�ำงาน
ต่อการน�้ำหนักของการยกคือ การท�ำงานต้องยกของหนัก
มากกว่า 71 กิโลกรัม ของพนักงานเป็นรายบุคคล ส�ำหรับ
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แนวทางการลดความสูญเสีย คือ ควรลดน�้ำหนักของสินค้าลง
เนือ่ งจากสินค้ามีนำ�้ หนักมากส่งผลให้การปฏิบตั งิ านล่าช้า และ
เกิ ด การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากสิ น ค้ า มี น้� ำ หนั ก มาก ต้ อ งใช้ แ รง
มากกว่าปกติในการยก อีกทัง้ เกิดความเสีย่ งต่อการสูญเสีย และ
หากปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดความเมื่อยล้า
และส่งผลเสียต่อสุขภาพ
2.2 ด้านข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คือ
ควรเพิ่มอุปกรณ์รถลาก (hand lift) กับชั้นวางสินค้าในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า จะท�ำให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�ำนวนมากขึ้น
เพิ่มอุปกรณ์รถเข็น ช่วยในการเคลื่อนย้ายต่อรอบได้จ�ำนวน
มากขึ้น แต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น
เพื่อน�ำรถเข็นไปใช้งานต่อ และเพิ่มอุปกรณ์รอก มาใช้ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเวลารวดเร็ว และ
สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน�้ำหนักมากในครั้งเดียว

อภิปรายผล

จากการวิจัย ผู้วิจัยได้น�ำประเด็นมาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพปัญหา และการวิเคราะห์สภาพกระบวนการ
เคลื่อนย้าย เพื่อลดความสูญเสียของ บริษัท ไอวิดจีน จ�ำกัด
พบว่า สินค้าสูญเสียทีพ่ บมากทีส่ ดุ เป็นกระบวนการเคลือ่ นย้าย
และสอดคล้องกับผลการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง     
ซึง่ ทัง้ หมดเป็นเพศชาย และอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่ความ
สูงเท่ากับ 172 เซนติเมตร และ 176 เซนติเมตร น�ำ้ หนักเท่ากับ
65 กิโลกรัม 70 กิโลกรัม และ 83 กิโลกรัม วุฒิการศึกษา         
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ส่ ว นใหญ่ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย                            
มีประสบการณ์ท�ำงานจะมีอายุงาน 2-5 ปี และอายุงาน           
น้อยกว่า 1 ปี และระยะท�ำงานใน 1 วัน ในการเคลื่อนย้าย
จ�ำนวน 1-2  ชั่วโมง และสอดคล้องกับ คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (2554) ได้ ศึ ก ษาถึ ง กฎหมายความ
ปลอดภัยที่ระบุให้ลูกจ้างยกของหนักไม่เกินอัตราน�้ำหนัก  
ได้แก่ เด็กหญิง (ตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี) ไม่เกิน                 
20 กิโลกรัม เด็กชาย (ตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี) ไม่เกิน
25 กิโลกรัม ลูกจ้างหญิง ไม่เกิน 25 กิโลกรัม และ ลูกจ้างชาย
ไม่เกิน 55 กิโลกรัม สอดคล้องกับ กระทรวงอุตสาหกรรม
(2553) ได้ศกึ ษาถึงการก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ตามหลั ก การยศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ่ ง ของด้ ว ยแรงคน
เป็นการยกและการขนย้ายโดยอาศัยอ�ำนาจตามความเข้าใจ
ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511 ได้ระบุว่า ระยะเวลาการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกด้วยมือกับวัตถุหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป อีกทั้ง ข้อมูล
ลักษณะ หรือท่าทางในการท�ำงานต่อการน�้ำหนักของการยก
คือการท�ำงานต้องยกของหนัก มากกว่า 71 กิโลกรัมเป็น            
น�้ำหนักที่มาก ส่งผลให้ท�ำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดการ
สู ญ เสี ย ซึ่ ง สิ น ค้ า มี น�้ ำ หนั ก มาก ต้ อ งใช้ แ รงมากกว่ า ปกติ               
ในการยก อีกทั้ง เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และสินค้า            
น�ำ้ หนักมากหากปฏิบตั งิ านติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดความ
เมื่อยล้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับ ยรรยง       
ศรีสม (2553, น. 277-284) ได้ศึกษาถึง การหลีกเลี่ยงการ         
ยกน�้ำหนักที่มากเกินไปจนอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ และ
สอดคล้องกับสถาบันสุขภาพ และสถาบันสุขภาพ และความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ NIOSH (2012) ได้ศึกษาถึง
การใช้แรงทีเ่ กินภาระถูกกล่าวว่าเป็นสาเหตุของอาการเจ็บหลัง
ส่วนล่าง ประมาณกันว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้
ท�ำการศึกษาต้องทนทุกข์กับอาการบาดเจ็บดังกล่าว ในการ
พิ จ ารณากลุ ่ ม ผู ้ ที่ มี อ าการบาดเจ็ บ จากการใช้ แ รงที่ ม าก             
เกินก�ำลัง ประมาณ 1 ใน 4 เป็นผลที่เกิดจากใช้แรงเกินก�ำลัง
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการยกของ (lifting loads) และอีก
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เกี่ยวกับการผลัก และลาก
ฉะนั้น ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานข้อมูลสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่1) ด้านเนื้อที่ส�ำหรับท�ำงาน            
พบว่า ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ท�ำงานเหมาะสมเคลื่อนไหวร่างกาย
สะดวกในการท�ำงาน และสอดคล้องกับ ยรรยง ศรีสม (2553,
น.277-284) ได้ศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุควรท�ำในบริเวณ
ที่ ก ว้ า งเพี ย งพอที่ จ ะเคลื่ อ นไหวร่ า งกายได้ ถู ก ต� ำ แหน่ ง                 
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ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และ 2) อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการ
ท�ำงาน เช่น รอก รถยก รถเข็น เป็นต้น พบว่า ส่วนใหญ่อปุ กรณ์
ช่วยในการผ่อนแรงไม่มี และสอดคล้องกับ ทรู ปลูกปัญญา
(2555) ได้ศึกษาถึง เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกแรงท�ำงาน
ช่วยผ่อนแรง หรือช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานโดย
ให้ผู้ใช้ออกแรงพยายามน้อย เครื่องผ่อนแรงมีอยู่หลายชนิด
เช่น รอก, คาน, รถเข็น และรถยก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็น เครื่องผ่อนแรงทั้งนั้น ส�ำหรับเครื่องผ่อนแรงแต่ละชนิด
สถานประกอบควรใช้หลักการท�ำงานในการใช้งาน อีกทั้ง          
ยังจะช่วยผ่อนแรงมาก หรือน้อยอย่างไร และเครื่องผ่อนแรง
จะต้ อ งมี ลั ก ษณะอย่ า งไรจึ ง จะผ่ อ นแรงเหมาะสมต่ อ การ     
ด�ำเนินงาน
2. แนวทางพัฒนา เพือ่ ลดความสูญเสียในกระบวนการ
เคลื่อนย้ายของ บริษัท ไอวิดจีนจ�ำกัด พบว่า
2.1 ด้านข้อมูลลักษณะ หรือท่าทางในการท�ำงาน
ต่อการน�้ำหนักของการยก คือการท�ำงานต้องยกของหนัก
มากกว่า 71 กิโลกรัม แนวทางการลดความสูญเสีย ได้แก่ ควร
ลดน�้ำหนักของสินค้าลง เนื่องจากสินค้ามีน�้ำหนักมากส่งผล
ให้การปฏิบตั งิ านล่าช้า และเกิดการสูญเสีย ต้องใช้แรงมากกว่า
ปกติ ใ นการยกอี ก ทั้ ง เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การสู ญ เสี ย และ
สอดคล้องกับ ไอวิดจีน, (2556) ได้ศึกษาผลทดลอง พบว่า        
ของเสียจากการผลิตย้อนหลัง 4 เดือน ซึ่งท�ำการทดลอง              
ที่น�้ำหนัก 30, 45, 60 และ 80 กิโลกรัม จ�ำนวนของเสียที่เกิด
ขึ้น 212 ตัว, 250 ตัว, 365 ตัว และ 465 ตัว ตามล�ำดับ           
จึงเป็นข้อบ่งชี้ในการลดน�้ำหนักของสินค้าลงจะท�ำให้ของเสีย
ที่เกิดระหว่างกระบวนการเคลื่อนสินค้าลดลง และหากปฏิบัติ
งานติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดความเมือ่ ยล้า และส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับ ยรรยง ศรีสม (2553, น.            
277-284) ได้ศึกษาถึงการหลีกเลี่ยงการยกน�้ำหนักที่มาก         
เกินไปจนอาจท�ำให้เกิดอาการบาดเจ็บจึงควรพิจารณาว่า
เคลื่อนย้ายวัสดุไปสถานที่ใด และจะเคลื่อนย้ายอย่างไรการ
ประเมินจะช่วยตัดสินใจว่าควรใช้เครือ่ งมือขนถ่ายวัสดุ หรือไม่
2.2 ด้ า นข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน             
1) ควรเพิ่มอุปกรณ์รถลาก (hand lift) กับชั้นวางสินค้าในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจะท�ำให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�ำนวนมากขึ้น
สอดคล้องกับ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาถึง การ
จัดการคลังสินค้า พบว่า รถลาก (hand lift) เป็นอุปกรณ์ขน
ถ่ายทีใ่ ช้ระบบผ่อนแรงช่วยขนถ่าย เช่น ระบบไฮโดรลิกในการ
ยกสินค้าโดยใช้แรงคนในการควบคุม โดยทัว่ ไป รถลาก (hand
lift) สามารถยกน�้ำหนักได้โดยประมาณ 1,000 กิโลกรัม และ
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เหมาะส�ำหรับพื้นที่ที่มีทางแคบ และรถเข้าไม่ถึง 2) ควรเพิ่ม
อุปกรณ์รถเข็น ช่วยในการเคลือ่ นย้ายต่อรอบได้จำ� นวนมากขึน้
แต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น เพื่อน�ำ
รถเข็นไปใช้งานต่อ และสอดคล้องกับ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
(ม.ป.ป.) ได้ศกึ ษาถึง การยกย้ายวัสดุสงิ่ ของโดยการใช้อปุ กรณ์
และไม่ใช้อุปกรณ์ พบว่า รถเข็นสี่ล้อ ใช้ขนถ่ายวัสดุไปวางตาม
ทีต่ ำ� แหน่งต่างๆ หรือวางตามทีจ่ ดุ ก�ำหนด ใช้ได้ในบริเวณสถาน
ทีเ่ ก็บวัสดุทมี่ คี วามแออัด และช่องทางเดินระหว่างชัน้ วางวัสดุ
คับแคบ
2.3 ควรเพิม่ อุปกรณ์รอก มาใช้ในการเคลือ่ นย้าย
สินค้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเวลารวดเร็ว และสามารถ
เคลือ่ นย้ายสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักมากในครัง้ เดียว และสอดคล้องกับ
Konecranes (2014) ได้ ศึ ก ษาถึ ง รอกที่ ผ ลิ ต ตรงตาม       
มาตรฐานความปลอดภัย และการใช้งานระดับสากลที่มีผล
บังคับใช้ รองรับน�้ำหนักยกได้ตั้งแต่ 60 กิโลกรัม ถึง 80 ตัน
สถานประกอบการต้องการใช้งานเครนส�ำหรับการยก และการ
ดึงแบบครั้งคราวหรือแบบต่อเนื่อง ผู้ใช้ควบคุมการท�ำงานได้
ทั้งหมด เช่น รอกสลิงแบบไฟฟ้า CXT เป็นรอกสลิงไฟฟ้า
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้าย
สิ น ค้ า เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ธุ ร กิ จ เสื้ อ ยื ด ส่ ง ออกของบริ ษั ท            
ไอวิดจีน จ�ำกัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาลักษณะงาน และปัจจัยอื่นๆ เช่น
ขนาด และรูปร่างบรรจุภณ
ั ฑ์ ท่าทางในการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง
2. การด�ำเนินการแก้ไขไม่สามารถด�ำเนินการได้ในทันที
เนื่องจากต้องรอรอบการผลิตสินค้า
3. ควรมีการจัดอบรมพนักงานในกระบวนการเคลื่อน
ย้ายสินค้าให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

วิทยาการวิจัย ทักษะการท�ำวิจัย เสียสละเวลาให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง รวมถึง
เป็นแบบอย่างของความเป็นครู และนักวิจัยที่ดีที่สุดส�ำหรับ              
ผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง และ ดร. ฐกฤต
ปานขลิ บ ที่ ก รุ ณ าเสี ย สละเวลาอั น มี ค ่ า มาเป็ น กรรมการ          
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ ท�ำให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และกรุณาให้
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์นิทัศน์ กฤษณจินดา
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรุณาให้ความรู้ ข้อเสนอ
แนะต่างๆ ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ                             
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองศาสตราจารย์
นิทัศน์ กฤษณจินดา และ ดร. ฐกฤต ปานขลิบ ที่ได้กรุณาเป็น
ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และประสิทธิ์ประสาท
ถ่ายทอดวิชาความรูต้ า่ งๆ ตลอดการศึกษา ขอบคุณพีๆ่ เพือ่ นๆ
และน้องๆ ทีใ่ ห้กำ� ลังใจ และให้ความช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่าง
ดีเสมอมา
ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไอวิดจีน
จ�ำกัด ทุกท่าน ทีไ่ ด้สละเวลา ให้ความร่วมมือ และอ�ำนวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลองครั้งนี้อย่างดียิ่ง
ท�ำให้การท�ำวิจัยครั้งนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ประจ�ำปี 2558 ซึง่ ท�ำให้งานวิจยั
ฉบั บ นี้ ท รงคุ ณ ค่ า ยิ่ ง ขึ้ น ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อย่ า งสู ง มา             
ณ โอกาสนี้ด้วย
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอขอบพระคุณ คุณพ่อ และ
คุณแม่ ที่คอยให้ก�ำลังใจเสมอมาขอขอบคุณครอบครัว และ       
พี่ ส าว พี่ ช าย น้ อ งชาย ที่ ค อยให้ ก�ำ ลั ง ใจ และช่ ว ยเหลื อ            
ด้านต่างๆ แก่ผวู้ จิ ยั จนส�ำเร็จการศึกษา และคุณงามความดีใดๆ
ที่จะเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วย      
ความเมตตากรุ ณ าช่ ว ยเหลื อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ อย่ า งยิ่ ง จาก                
รองศาสตรจารย์ ดร. ศักดิ์ กองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และดร.เชษฐ์ภณัฏ   ลีลาศรีสิริ อาจารย์               
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ร่วมถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านวิธี
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