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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพ	 และปัญหากระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อลดความสูญเสียของ	 บริษัท									

ไอวิดจีน	 จ�ากัด	 2)	 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา	 ลดความสูญเสียจากกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุของ	 บริษัท	 ไอวิดจีน	 จ�ากัด											

โดยท�าการศึกษาประชากร	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วยแบบ

ส�ารวจ	แบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการเคลื่อนย้าย	เพื่อลดความสูญเสียจากการ

ยกบรรจุภัณฑ์ของพนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าโดยท�าการออกแบบตัวแปรบรรจุภัณฑ์ท่ีมีน�้าหนัก	 30	 กิโลกรัม	 45	 กิโลกรัม															

60	กิโลกรัม	และ	80	กิโลกรัม

	 ผลการวจัิยสรุป	สภาพ	และปัญหากระบวนการเคลือ่นย้ายบรรจภุณัฑ์ของ	บรษิทั	ไอวดิจนี	จ�ากดั	พบว่า	สภาพกระบวนการ

เคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ของ	บริษัท	ไอวิดจีน	จ�ากัด	โดยสถิติปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการย้อนหลังรอบ	6	เดือน	พบว่า	

โดยรวมเสื้อผ้าเสียหายจ�านวน	2,840	ตัว	ปัญหาที่พบ	ได้แก่	1)	การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่	และมีน�้าหนักมากกว่า	

71	 กิโลกรัม	 2)	 ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการผ่อนแรงในการเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่	 และมีน�้าหนักมาก	 ความชัดเจน							

ของปัญหาเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักมากเกินมาตรฐานท่ีจะใช้แรงงานคนยกส�าหรับแนวทางการพัฒนาลดความสูญเสีย							

จากกระบวนการเคลือ่นย้ายบรรจุภณัฑ์ได้แก่	1)	ด้านข้อมลูลกัษณะ	หรอืท่าทางในการท�างานต่อการน�า้หนกัของการยก	แนวทาง

การลดความสูญเสีย	1)	ควรลดน�้าหนัก	และขนาดของสินค้าลง	เนื่องจากสินค้าที่มีน�้าหนักมากส่งผลให้ปฏิบัติงานล่าช้า	ต้องใช้

แรงมากกว่าปกติในการยก	 อีกทั้งเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย	 ซึ่งหากปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดความเมื่อยล้า	

และส่งผลเสียต่อสุขภาพ	2)	ควรเพิ่มอุปกรณ์ผ่านแรง	เช่น	รถเข็น	รถลาก	(hand	lift)	กับชั้นวางสินค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้า

ท�าให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�านวนมากขึ้นแต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น	 เพื่อน�ารถเข็นไปใช้งานต่อการ

เคลื่อนย้ายสินค้า	สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน�้าหนักมาก	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	อตุสาหกรรมสิง่ทอ	และเครือ่งนุง่ห่มยงัมกีาร

ผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี	 2558									

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงร้อยละ	 7.04,	 9.47,	

6.04	และ	25.40	ส�าหรับการผลิตเส้นใยสิ่งทอ	การผลิตผ้าผืน	

การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าถัก	การผลิตเครื่องแต่งกายจาก

ผ้าทอ	ตามล�าดบั	การลดลงของผลผลติในอตุสาหกรรมสะท้อน

ถงึความไม่มัน่ใจของผูผ้ลติต่อการขยายตัวของตลาดสิง่ทอและ

เครื่องนุ ่งห่ม	 โดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก	

สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกสิ่งทอในไตรมาส	

1/2559	ที่ลดลงร้อยละ	6.27	ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 คู่ค้าหลักความไม่ชัดเจนของการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศทีย่งัมศีกัยภาพทีจ่ะขยายตวั

ได้อย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 จีน	 และประเทศสมาชิกอาเซียน											

ส่วนใหญ่	และแนวโน้มการลดลงของการขยายตัวของเศรษฐกจิ

โลก	 และปริมาณการค้าโลก	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ลดทอนความ

มั่นใจของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย	 และกดดันให้ตลาด

สินค้าสิ่งทอ	 และเครื่องนุ่งห่มยังมีความผันผวนอ่อนแอ	และ

เปราะบาง	(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,	2558)

	 การลดลงของปริมาณการส่งออกสิ่งทอ	 ซึ่งเป็นสินค้า							

ท่ีมีสัดส่วนในการส่งออกสูงสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 61.8	 ของ							

มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาส	 1/2559														

ต่อเนือ่งจากการลดลงในไตรมาส	1/2558	ทีล่ดลงร้อยละ	5.57	

ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกสิ่งทอต้องเผชิญกับปัญหาการสูญเสีย

ทางด้านขดีความสามารถในการแข่งขนั	และมคีวามจ�าเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั	เพ่ือสนองความต้องการโดยเฉพาะผูผ้ลติในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน	การลดลงของปรมิาณการส่งออกเครือ่งนุง่ห่ม

สะท้อนถึงความอ่อนแอของก�าลังซื้อในตลาดโลก	ที่เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการก�าหนดอุปสงค์เครื่องนุ ่งห่ม	 การเพิ่มข้ึนของ								

รายได้ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที่มีความ

ส�าคญัมากต่อการขยายตวัของการส่งออกในตลาดเครือ่งนุง่ห่ม

	 ดังนั้น	 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท�าให้ผู้บริโภค						

ส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดทางด้านรายได้	 และต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย	 ในหลายกรณีมีการชะลอ							

การใช้จ่ายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่มห่มที่มี

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูง	 การแข่งขันในตลาดนี	้					

ต้องอาศัยการแข่งขันทางด้านราคามาก	 และเป็นตลาด																

ท่ีผู้ประกอบการไทยได้สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน						

ไปมาก	 ตลาดอาเซียนยังคงเป็นตลาดหลักที่ส�าคัญส�าหรับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ	 และเครื่องนุ ่งห่ม	 การท่ีประเทศโดย										

ส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดี

เป็นปัจจัยเสริมหนุนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอ	 และเครื่องนุ่งห่ม								

มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับไตรมาส	 4/2558	

(สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ,	2558)	การเผชญิกบัต้นทนุ

ของการผลิตสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ก่อนแล้วจากการปรับขึ้น

ค่าจ้างแรงงาน	 ราคาวัตถุดิบ	 ค่าขนส่ง	 และโลจิสติกส์ที่มี

บทบาทส�าคัญกับประเทศ	และอุตสาหกรรมเสื้อยืดเช่น	กิจกร

รมด้านโลจิสติกส์	 ถ้ามีการประสานเช่ือมโยงกันให้ครบถ้วน							

ทกุกจิกรรม	ส่งผลท�าให้เกดิประสทิธผิลในอตุสาหกรรมเสือ้ยดื

ซึง่มกีารจัดการ	ด้านเวลาและสถานท่ีซึง่ในทุกกจิกรรมของการ

ไหลระหว่างกระบวนการในกิจกรรมโลจิสติกส์ในปริมาณ									

ถูกต้อง	คุณภาพที่ถูกต้อง	สถานที่ถูกต้อง	เวลาที่ถูกต้อง	ลูกค้า

ถูกต้อง	ราคาที่เหมาะสม	ต้นทุนต�่าที่สุด	(ส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม,	2556;	Logistics	digest,	2556)
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	 บรษัิท	ไอวดิจีน	จ�ากดั	เป็นบริษัททีด่�าเนินกิจการโรงงาน

ตัดเย็บเส้ือผ้าประกอบธุรกิจผลิตเสื้อยืดส่งออก	 จ�าหน่าย											

ค้าปลีก	 และค้าส่ง	 ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการท่ีด�าเนิน

ธุรกิจการผลิตเส้ือยืดส่งออก	 โดยจ�าแนกตามกระบวนการ

ท�างาน	ได้แก่	กระบวนการสกรนี	กระบวนการปักกระบวนการ

เย็บ	 กระบวนการเคลื่อนย้าย	 และกระบวนการอื่นๆ	 ซึ่งใน

แต่ละกระบวนการ	จะมกีารเคลือ่นย้ายวสัดใุนทกุกระบวนการ

จากสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นตามตาราง	1.1	

	 จากตารางที่	1.1	พบว่า	สินค้าเสีย	และมูลค่าเสียหาย

ในกระบวนเคลือ่นย้ายสินค้าของเสยีในทกุแผนกการผลติรวม

จ�านวน	 2,840	 ตัว	 จากจ�านวนการผลิตทั้งส้ิน	 151,290	 ตัว	

ท�าให้สญูเสียค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทนุ	710,000	บาท	เฉลีย่มลูค่า

มากกว่า	 1.5	 ล้านบาท	 ต่อปี	 โดยของเสียที่พบมากท่ีสุด													

คือ	กระบวนการเคลื่อนย้าย	พบจ�านวนของเสียถึง	1,851	ตัว	

คิดเป็นมูลค่า	 462,750	 บาท	 ความเสียหายท่ีพบมากท่ีสุด		

ได้แก่	 สินค้าเปื้อนมีรอยฉีกขาดจากการลากบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

ถุงพลาสติก	 จากปัญหาการเกิดสินค้าที่เสียหายอย่างต่อเนื่อง

ขององค์กร	ส่งผลท�าให้สนิค้าเกดิความเสยีหาย	และช�ารดุท�าให้

การส่งออกสินค้าเกิดความล่าช้า	 ซึ่งเป็นการท�าลายความ									

เชื่อมั่นลูกค้าเนื่องจากสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาล	 (ไอวิดจีน,	

2556,	น.	9)	

	 จากความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า											

ดังกล่าว	 ท�าให้บริษัทจ�าต้องหาแนวทางในการป้องกัน																		

เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงานให้เหมาะสม	 ทั้งมีส่วนช่วย

ให้การปฏบิตังิานของพนักงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	ปัญหา

ทีเ่กดิจากกระบวนการเคลือ่นย้ายสนิค้า	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ทีจ่ะศกึษา	เพ่ือลดความสญูเสยีทีเ่กิดจากการเคลือ่นย้ายสนิค้า

ขององค์กรและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง	 เพื่อลดความ											

สญูเสยีในกระบวนการเคลือ่นย้ายสนิค้าภายในโรงงาน	ให้เกดิ

ต้นทุนที่จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพต่อไป

ตำรำงที่ 1.1 	แสดงข้อมูลสินค้าเสีย	และมูลค่าเสียหายในกระบวนเคลื่อนย้ายสินค้า

 เดือน / ปี พ.ศ. 2557
  กระบวนกำรเคลื่อนย้ำย

  จ�ำนวนของเสีย (ตัว)  มูลค่ำสินค้ำรำคำปลีก 250 บำท/ตัว

	 ม.ค.	 325.00	 	 81,250.00

	 ก.พ.	 287.00	 	 71,750.00

	 มี.ค.	 305.00	 	 76,250.00

	 เม.ย.	 375.00	 	 93,750.00

	 พ.ค.	 270.00	 	 67,500.00

	 มิ.ย.	 289.00	 	 72,250.00

 รวม 1,851.00  462,750.00

ที่มา	:	ไอวิดจีน,	2557.

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.		เพื่อศึกษาสภาพ	 และปัญหากระบวนการเคลื่อน

ย้ายเพื่อลดความสูญเสียของ	บริษัท	ไอวิดจีน	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษา	 แนวทางพัฒนาเพื่อลดความสูญเสีย									

ในกระบวนการเคลื่อนย้ายของ	บริษัท	ไอวิดจีน	จ�ากัด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็น	การวจิยัเชงิทดลอง	(experimental	

research)	เป็นการหาแนวทางการพัฒนาการเคลือ่นย้ายสินค้า	

เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ	บริษัท	 ไอวิดจีน	

จ�ากัด	ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย	ดังนี้

	 1.		ศกึษาเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในการจดัการ

พัฒนากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากการผลิต	 ซึ่งศึกษา

แนวคิด	 ทฤษฏีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเส้ือยืด															

ในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า	 การขนถ่ายวัสดุ	 มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 หลักการ	 ยศาสตร์การเคล่ือนย้าย

สิ่งของด้วยแรงคน	 การควบคุมคุณภาพสินค้า	 ความสูญเสีย							

ที่เกิดขึ้น	 และข้อมูลของบริษัท	 น�ามาสังเคราะห์	 เป็นกรอบ

แนวคิดในการ	 การพัฒนากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า										

เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ	บริษัท	 ไอวิดจีน	

จ�ากัด
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 2.		ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	 ประกอบกับ
สถติ	ิข้อมลูความเสียหายทีเ่กดิขึน้	เพือ่ชีป้ระเด็นปัญหาทีท่�าให้
เกิดความสูญเสีย	 และแนวทางการลดความสูญเสียประกอบ
ด้วย	1)	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	พนักงานเคลื่อนย้าย
สินค้า	จ�านวน	3	คน	(ไอวิดจีน,	2556)	โดยใช้การส�ารวจความ
คิดเห็นทั้งประชากร	และ	2)	ข้อมูลทางสถิติ	และข้อมูลความ
เสียหาย	 ท�าการศึกษาจากข้อมูลทางสถิติที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการย้อนหลังรอบ	6	เดือน	เริ่มตั้งแต่	เดือนมกราคม	
ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2556	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้
	 	 2.1		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบส�ารวจ
ความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง	 เป็นแบบตรวจสอบรายการ	
(check	list)	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้
	 	 	 ตอนที	่1		 ข ้ อ มูลทั่ ว ไป เ ก่ี ยวกับป ั จจั ย											
ส่วนบุคคล
	 	 	 ตอนที่ 	2 	 	ความคิดเห็นของพนักงาน	
เคลื่อนย้ายสินค้า	บริษัท	ไอวีดจีน	จ�ากัด	
	 	 2.2		 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง	
เพือ่ชีปั้ญหาทีท่�าให้เกิดความสญูเสยี	และแนวทางการลดความ
สญูเสยี	เป็นแบบกึง่โครงสร้าง	(semi-structured	interview)	
ซึ่งรายละเอียด	ดังนี้
	 	 	 ตอนที	่1	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ											
ผู้ตอบแบบสอบถาม	แบบตรวจสอบรายการ	(check	list)
	 	 	 ตอนที	่2		 การสมัภาษณ์	เพือ่หาแนวทางการ
ลดความสูญเสีย	 ซึ่งผู้วิจัยน�าผลมาจากแบบสอบถามความคิด
เห็นของพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการลดความสูญเสีย
	 	 2.3		 การสร้างเคร่ืองมือวิจัยขั้นตอนในการสร้าง	
และพัฒนาเครื่องมือ	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างแบบส�ารวจส�าหรับ	
ผู้เกี่ยวข้อง	ตามล�าดับ	ดังนี้	
	 	 	 2.3.1	 ศกึษาวธิกีาร	และหลกัการในการสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท�าให้เกิด
ความสูญเสีย	และแนวทางการลดความสูญเสียที่ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
	 	 	 2.3.2	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือ	
ตามกรอบการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งแบบส�ารวจจาก
ความคดิเหน็ผูท้ีเ่กีย่วข้องทีท่�าให้เกดิความสญูเสยี	และแนวทาง
การลดความสูญเสีย
	 	 	 2.3.3	 น�าร ่างแบบส�ารวจเสนออาจารย์													
ที่ปรึกษา	เพื่อปรับปรุง	และแก้ไข
	 	 	 2.3.4	 สร ้ า งแบบส� ารวจฉบับสมบู รณ ์												

เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

	 3.		การสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาท่ีท�าให้เกิด

ความสูญเสีย	 และแนวทางการลดความสูญเสีย	 ผู ้วิจัยได้						

ด�าเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ส�าหรบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	ตามล�าดบั														

ต่อไปนี้

	 	 3.1		 ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจากความคิดเห็น

ของผูเ้กีย่วข้องกับปัญหาท่ีท�าให้เกดิความสญูเสยี	และแนวทาง

การลดความสูญเสีย

	 	 3.2		 น�าผลสรปุสภาพปฏบิตังิานทีม่ค่ีาร้อยละมาก

ที่สุดในแต่ละด้าน	มาสร้างแบบสัมภาษณ์	เพื่อหาแนวทางการ

ลดความสูญเสีย

	 	 3.3		 น�าร่างแบบส�ารวจ	และแบบสัมภาษณ์	เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับแก้ไข	

	 	 3.4	 	 สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อใช้											

ในการเก็บข้อมูล

	 4.		ออกแบบกระบวนการเคลื่อนย้าย	 เพื่อลดความ						

สูญเสีย	 โดยท�าการออกแบบกระบวนการเคลื่อนย้าย	 เพื่อลด

ความสูญเสีย	โดยพิจารณาจากข้อมูล	ดังนี้	

	 	 4.1		 ความสามารถในการยกเคลือ่นย้ายสนิค้าของ

พนกังาน	และการออกแบบตวัแปรของบรรจภุณัฑ์ในการบรรจุ

สินค้าที่มีน�้าหนักเป็นตัวแปรโดยการประมาณค่าบรรจุภัณฑ์

เดิมที่ใช้น�้าหนัก	 80	 กิโลกรัมแบ่งช่วงน�้าหนักให้มีความห่าง							

ช่วงละ	 ประมาณ	 15	 กิโลกรัม	 จนไปสู่ค่าน�้าหนักมาตรฐาน								

การยกตามท่ีกฎกระทรวงแรงงานก�าหนด	 เรื่องการก�าหนด

ท�างานการยกของทีถ่กูต้อง	(คณะกายภาพบ�าบัดมหาวทิยาลัย

มหิดล,	2554)	

	 	 4.2		 จ�านวนสนิค้าทีเ่สยีหายท่ีลกูค้าส่งคนืการแบ่ง

ช่วงน�้าหนักในการทดลอง	แบ่งความห่างช่วงละ	ประมาณ	15	

กิโลกรัม	จนไปสู่ค่าน�้าหนักมาตรฐานในการยก	ดังนี้	

	 	 	 น�้าหนัก	 	 30	 กิโลกรัม

	 	 	 น�้าหนัก	 	 45	 กิโลกรัม

	 	 	 น�้าหนัก	 	 60	 กิโลกรัม

	 	 	 น�้าหนัก	 	 80	 กิโลกรัม

	 5.		ทดลองกระบวนการเคลือ่นย้ายสนิค้า	และประเมนิ

ผลโดยเปลี่ยนค่าตัวแปร	 ท่ีเก่ียวกับน�้าหนักของสินค้าท่ียกได้	

ในแต่ละวัน	โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่	10.30	น.	ถึง	12.00	น.	

โดยมกีารยกสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เคลือ่นย้ายไปยงัรถขนส่ง	

และประเมินผลการขนส่งสินค้าเป็นรายเที่ยว	 และท�าการ

วิเคราะห์ต้นทุน	 (cost	 analysis)	 ของทุกกระบวนการตาม

ลกัษณะการด�าเนนิงาน	ค่าแรงงาน	ค่าวตัถุดิบ	ค่าใช้จ่ายในการ

ผลิตกระบวนการตัด	 กระบวนการปัก	 กระบวนการเย็บ	
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กระบวนการสกรนี	กระบวนการเคลือ่นย้าย	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	

ในโรงงาน

	 6.		สรุปผลการด�าเนินงาน	 และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน	ท�าการเก็บผลการทดลองตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

โดยการสรุปผลการด�าเนินงานของแต่ละตัวแปร	โดยพิจารณา

ตัวแปรที่เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด	 และสรุปผลของมูลค่า											

ที่เพิ่มขึ้นจากการลดความสูญเสียหลังจากแก้ปัญหา	 โดยการ

แสดงมูลค่าเพ่ิมของการลดความสูญเสียหลังจากแก้ปัญหา

เปรยีบเทยีบต้นทนุ	ค่าใช้จ่ายทัง้ก่อน	และหลงัทดลอง	โดยการ

จ�าแนกเป็นค่าน�้าหนักกิโลกรัมของต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสีย

โดยท�าการเสนอค่าน�้าหนักที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดความ								

สูญเสียน้อยที่สุด	 และสรุปข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน									

ของพนักงาน

ผลกำรวิจัย
	 จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้า	

เพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออก	ของบริษัท	 ไอวิดจีน	

จ�ากัด	สรุปผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.		จากการศึกษา	 และวิ เคราะห ์สภาพป ัญหา

กระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อลดความสูญเสียของ	 บริษัท													

ไอวิดจีน	พบว่า	 สภาพกระบวนการเคลื่อนย้าย	 เพื่อลดความ

สญูเสยีของ	บรษิทั	ไอวดิจนี	จ�ากดั	ผลติเสือ้ยดืส่งออก	โดยสถติิ

ท่ีของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการย้อนหลังรอบ														

6	เดอืน	โดยรวม	2,840	ตวั	ปัญหาของเสยีทีพ่บมากทีส่ดุ	ได้แก่	

เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายรองลงมา	 กระบวนการปัก	 และ

กระบวนการสกรีน	 เท่ากับจ�านวน	1,851	ตัว	 471	ตัว	 และ	

259	ตัว	ตามล�าดับ	และความคิดเห็นของพนักงานเคลื่อนย้าย

สินค้าของพนักงานบริษัท	 ไอวิดจีน	 จ�ากัด	 พบว่า	 1)	 สภาพ

ข้อมูลลักษณะ	 หรือท่าทางในการท�างานของการยกส่วนใหญ่	

ต้อง	ยกสินค้าหนักมากกว่า	71	กิโลกรัม	และ	2)	ข้อมูลสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 ด้านเนื้อที่ส�าหรับท�างาน	 พบว่า											

ส่วนใหญ่มีเนื้อท่ีท�างานเหมาะสมเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก							

ในการท�างาน	 และส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการ

ภำพที่ 1	การลดความสูญเสียหลังแก้ไขปัญหา

ที่มา	:	ไอวิดจีน,	2557.

ท�างาน	เช่น	รอก	รถยก	รถเข็น	เป็นต้น	ซึ่งหลังจากการทดลอง

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถแสดงตามภาพที่	1	

	 จากภาพที	่1	แสดงการลดความสูญเสยีหลังแก้ไขปัญหา

พบว่า	 เดือนพฤศจิกายนการทดลองน�้าหนักที่	 30	 กิโลกรัม									

พบจ�านวนของเสีย	34	ตัว	มูลค่าของเสีย	8,500	บาท	มูลค่า

ของบรรจภุณัฑ์	2,880	บาท	เดือนตุลาคมการทดลองทีน่�า้หนกั	

45	 กิโลกรัม	 พบจ�านวนของเสีย	 56	 ตัว	 มูลค่าของเสียรวม	

14,000	บาท	มูลค่าถุง	1,920	บาท	เดือนกันยายนการทดลอง

ท่ีน�้าหนัก	 60	 กิโลกรัม	 พบจ�านวนของเสีย	 165	 ตัว	 มูลค่า									

ของเสีย	 41,250	 บาท	 มูลค่าบรรจุภัณฑ์	 1,380	 บาท	 และ						

เดือนสิงหาคมการทดลองที่น�้าหนัก	 80	 กิโลกรัม	 พบจ�านวน	

ของเสยี	290	ตวั	มลูค่าของเสยี	72,500	บาท	มลูค่าบรรจภุณัฑ์	
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1.22	เปอร์เซ็นต์	ใช้

บรรจุภัณฑ์แบบเดิม

หรือมากกว่า	80	กก.

เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย

	 จากภาพที	่2	หลังการทดลองได้ท�าการเปรยีบเทยีบการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าก่อน	และหลังการ

ทดลอง	พบว่า	ก่อนการทดลองกระบวนเคลื่อนย้ายสินค้าพบ

ของเสยีใช้บรรจภุณัฑ์แบบเดิมมากกว่า	หรือเท่ากบั	80	กโิลกรมั	

เฉลี่ยย้อนหลัง	6	เดือน	คิดเป็น	1.22	เปอร์เซ็นต์	จากจ�านวน

การผลิตทั้งหมด	จากการทดลองโดยเปลี่ยนค่าตัวแปรน�้าหนัก	

พบของเสยีเดอืนพฤศจกิายน	ทีก่ารทดลองน�า้หนกั		30	กโิลกรัม	

ลดเหลือ	0.13	เปอร์เซ็นต์	 เดือนตุลาคมการทดลองที่น�้าหนัก	

45	 กิโลกรัม	 ลดเหลือ	 0.22	 เปอร์เซ็นต์	 เดือน	 กันยายน													

การทดลองที่น�้าหนัก	60	กิโลกรัม	ลดเหลือ	0.66	เปอร์เซ็นต์	

และเดอืนสงิหาคม	การทดลองทีน่�า้หนกั	80	กโิลกรมั	ลดเหลอื	

1.20	 เปอร์เซ็นต์	 ตามล�าดับ	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	 น�้าหนัก											

30	 กิโลกรัม	 และ	 45	 กิโลกรัม	 เป็นน�้าหนักที่สามารถ																			

ลดความสูญเสียได้ดีที่สุด	 พบว่า	 ความสูญเสียจากเดิม																									

1.22	 เปอร์เซ็นต์	 ลดลงเหลือ	 0.13-0.22	 เปอร์เซ็นต	์																						

เมื่อพิจารณาแล ้วเสนอให ้ใช ้ที่ 	 น�้ าหนัก	 45	 กิโลกรัม																				

เพราะจ�านวนบรรจภุณัฑ์น้อยกว่า	น�า้หนัก	30	กโิลกรัม	ปรมิาณ

ความสูญเสียที่วัดได้ใกล้เคียงกันมาก	 มีผลให้จ�านวนเที่ยวยก

น้อยลง	ลดงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

	 2.		แนวทางพัฒนา	 เพื่อลดความสูญเสียกระบวนการ

เคล่ือนย้ายของ	บรษิทั	ไอวดิจนี	จ�ากดั	ผูว้จิยัสรปุแนวทาง	ดงันี้

	 	 2.1	 ด้านข้อมูลลักษณะ	หรือท่าทางในการท�างาน

ต่อการน�้าหนักของการยกคือ	 การท�างานต้องยกของหนัก	

มากกว่า	 71	 กิโลกรัม	 ของพนักงานเป็นรายบุคคล	 ส�าหรับ

ภำพที่ 2	แสดงเปรียบเทียบการสูญเสียก่อน	และหลังการทดลอง

ที่มา	:	ไอวิดจีน,	2557.

แนวทางการลดความสูญเสีย	คือ	ควรลดน�้าหนักของสินค้าลง	

เนือ่งจากสนิค้ามนี�า้หนกัมากส่งผลให้การปฏบิตังิานล่าช้า	และ

เกิดการสูญเสียเนื่องจากสินค้ามีน�้าหนักมาก	 ต้องใช้แรง

มากกว่าปกตใินการยก	อกีท้ังเกิดความเสีย่งต่อการสญูเสยี	และ

หากปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดความเมื่อยล้า	

และส่งผลเสียต่อสุขภาพ

	 	 2.2		 ด้านข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 คือ	

ควรเพิ่มอุปกรณ์รถลาก	 (hand	 lift)	 กับช้ันวางสินค้าในการ

เคลื่อนย้ายสินค้า	 จะท�าให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�านวนมากขึ้น	

เพิ่มอุปกรณ์รถเข็น	 ช่วยในการเคลื่อนย้ายต่อรอบได้จ�านวน

มากขึ้น	แต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น	

เพื่อน�ารถเข็นไปใช้งานต่อ	 และเพิ่มอุปกรณ์รอก	 มาใช้ในการ

เคลื่อนย้ายสินค้า	 สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเวลารวดเร็ว	 และ

สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน�้าหนักมากในครั้งเดียว

อภิปรำยผล
	 จากการวิจัย	ผู้วิจัยได้น�าประเด็นมาอภิปราย	ดังนี้

	 1.	สภาพปัญหา	และการวิเคราะห์สภาพกระบวนการ

เคลื่อนย้าย	 เพื่อลดความสูญเสียของ	 บริษัท	 ไอวิดจีน	 จ�ากัด	

พบว่า	สนิค้าสญูเสยีท่ีพบมากท่ีสดุ	เป็นกระบวนการเคลือ่นย้าย	

และสอดคล้องกับผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง					

ซึง่ทัง้หมดเป็นเพศชาย	และอายนุ้อยกว่า	30	ปี	ส่วนใหญ่ความ

สงูเท่ากบั	172	เซนตเิมตร	และ	176	เซนตเิมตร	น�า้หนกัเท่ากบั	

65	 กิโลกรัม	 70	 กิโลกรัม	 และ	 83	 กิโลกรัม	 วุฒิการศึกษา									
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ส ่วนใหญ ่ สูงสุด	 ไม ่ เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย																												

มีประสบการณ์ท�างานจะมีอายุงาน	 2-5	 ปี	 และอายุงาน											

น้อยกว่า	 1	 ปี	 และระยะท�างานใน	 1	 วัน	 ในการเคลื่อนย้าย	

จ�านวน	1-2	 	ชั่วโมง	และสอดคล้องกับ	คณะกายภาพบ�าบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล	 (2554)	 ได้ศึกษาถึงกฎหมายความ

ปลอดภัยที่ระบุให้ลูกจ้างยกของหนักไม่เกินอัตราน�้าหนัก		

ได้แก่	 เด็กหญิง	 (ต้ังแต่	 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)	ได้ศกึษาถงึการก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	

ตามหลักการยศาสตร์การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงคน	

เป็นการยกและการขนย้ายโดยอาศัยอ�านาจตามความเข้าใจ	

ในมาตรา	15	แห่งพระราชบญัญติัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	

พ.ศ.	2511	ได้ระบุว่า	ระยะเวลาการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการ

ยกด้วยมือกับวัตถุหนักตั้งแต่	 3	 กิโลกรัมขึ้นไป	 อีกท้ัง	 ข้อมูล

ลักษณะ	 หรือท่าทางในการท�างานต่อการน�้าหนักของการยก	

คือการท�างานต้องยกของหนัก	 มากกว่า	 71	 กิโลกรัมเป็น												

น�้าหนักที่มาก	ส่งผลให้ท�าให้การปฏิบัติงานล่าช้า	และเกิดการ

สูญเสีย	 ซ่ึงสินค้ามีน�้าหนักมาก	 ต้องใช้แรงมากกว่าปกติ															

ในการยก	 อีกท้ัง	 เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย	 และสินค้า												

น�า้หนักมากหากปฏบิติังานติดต่อกนัเป็นเวลานานจะเกดิความ

เมื่อยล้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 และสอดคล้องกับ	 ยรรยง							

ศรีสม	 (2553,	 น.	 277-284)	 ได้ศึกษาถึง	 การหลีกเลี่ยงการ									

ยกน�้าหนักที่มากเกินไปจนอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	 และ

สอดคล้องกับสถาบันสุขภาพ	 และสถาบันสุขภาพ	 และความ

ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ	 NIOSH	 (2012)	 ได้ศึกษาถึง

การใช้แรงทีเ่กนิภาระถกูกล่าวว่าเป็นสาเหตุของอาการเจบ็หลงั

ส่วนล่าง	 ประมาณกันว่า	 60	 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้

ท�าการศึกษาต้องทนทุกข์กับอาการบาดเจ็บดังกล่าว	 ในการ

พิจารณากลุ ่มผู ้ที่มีอาการบาดเจ็บจากการใช้แรงที่มาก													

เกินก�าลัง	ประมาณ	1	ใน	4	เป็นผลที่เกิดจากใช้แรงเกินก�าลัง	

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการยกของ	 (lifting	 loads)	 และอีก

ประมาณ	20	เปอร์เซ็นต์	เกี่ยวกับการผลัก	และลาก

	 ฉะนั้น	ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�างานข้อมูลสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 ได้แก่1)	 ด้านเนื้อที่ส�าหรับท�างาน												

พบว่า	 ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ท�างานเหมาะสมเคลื่อนไหวร่างกาย

สะดวกในการท�างาน	และสอดคล้องกับ	ยรรยง	ศรีสม	(2553,	

น.277-284)	 ได้ศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุควรท�าในบริเวณ

ที่กว ้างเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวร ่างกายได้ถูกต�าแหน่ง																	

ด้วยท่าทางท่ีถูกต้อง	 และ	 2)	 อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการ

ท�างาน	เช่น	รอก	รถยก	รถเขน็	เป็นต้น	พบว่า	ส่วนใหญ่อปุกรณ์

ช่วยในการผ่อนแรงไม่มี	 และสอดคล้องกับ	 ทรู	 ปลูกปัญญา	

(2555)	 ได้ศึกษาถึง	 เครื่องมือท่ีใช้ช่วยในการออกแรงท�างาน	

ช่วยผ่อนแรง	 หรือช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างานโดย

ให้ผู้ใช้ออกแรงพยายามน้อย	 เครื่องผ่อนแรงมีอยู่หลายชนิด	

เช่น	รอก,	คาน,	รถเข็น	และรถยก	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็น	 เครื่องผ่อนแรงทั้งนั้น	 ส�าหรับเครื่องผ่อนแรงแต่ละชนิด

สถานประกอบควรใช้หลักการท�างานในการใช้งาน	 อีกทั้ง										

ยังจะช่วยผ่อนแรงมาก	หรือน้อยอย่างไร	 และเครื่องผ่อนแรง

จะต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะผ่อนแรงเหมาะสมต่อการ					

ด�าเนินงาน

	 2.		แนวทางพฒันา	เพือ่ลดความสญูเสยีในกระบวนการ

เคลื่อนย้ายของ	บริษัท	ไอวิดจีนจ�ากัด	พบว่า	

	 	 2.1		 ด้านข้อมลูลกัษณะ	หรอืท่าทางในการท�างาน

ต่อการน�้าหนักของการยก	 คือการท�างานต้องยกของหนัก	

มากกว่า	71	กิโลกรัม	แนวทางการลดความสูญเสีย	ได้แก่	ควร

ลดน�้าหนักของสินค้าลง	 เนื่องจากสินค้ามีน�้าหนักมากส่งผล

ให้การปฏิบัตงิานล่าช้า	และเกิดการสญูเสยี	ต้องใช้แรงมากกว่า

ปกติในการยกอีกทั้งเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย	 และ

สอดคล้องกับ	 ไอวิดจีน,	 (2556)	 ได้ศึกษาผลทดลอง	 พบว่า								

ของเสียจากการผลิตย้อนหลัง	 4	 เดือน	 ซึ่งท�าการทดลอง														

ที่น�้าหนัก	30,	45,	60	และ	80	กิโลกรัม	จ�านวนของเสียที่เกิด

ขึ้น	 212	 ตัว,	 250	 ตัว,	 365	 ตัว	 และ	 465	 ตัว	 ตามล�าดับ											

จึงเป็นข้อบ่งชี้ในการลดน�้าหนักของสินค้าลงจะท�าให้ของเสีย

ที่เกิดระหว่างกระบวนการเคลื่อนสินค้าลดลง	และหากปฏิบัติ

งานตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	จะเกดิความเมือ่ยล้า	และส่งผลเสยี

ต่อสุขภาพ	 และสอดคล้องกับ	 ยรรยง	 ศรีสม	 (2553,	 น.												

277-284)	 ได้ศึกษาถึงการหลีกเลี่ยงการยกน�้าหนักท่ีมาก									

เกินไปจนอาจท�าให้เกิดอาการบาดเจ็บจึงควรพิจารณาว่า

เคล่ือนย้ายวัสดุไปสถานที่ใด	 และจะเคลื่อนย้ายอย่างไรการ

ประเมนิจะช่วยตดัสนิใจว่าควรใช้เครือ่งมอืขนถ่ายวสัด	ุหรือไม่	

	 	 2.2		 ด้านข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�างาน													

1)	ควรเพิ่มอุปกรณ์รถลาก	(hand	lift)	กับชั้นวางสินค้าในการ

เคลื่อนย้ายสินค้าจะท�าให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้จ�านวนมากข้ึน	

สอดคล้องกับ	ชุมพล	มณฑาทิพย์กุล	(ม.ป.ป.)	ได้ศึกษาถึง	การ

จัดการคลังสินค้า	พบว่า	รถลาก	(hand	lift)	เป็นอุปกรณ์ขน

ถ่ายทีใ่ช้ระบบผ่อนแรงช่วยขนถ่าย	เช่น	ระบบไฮโดรลกิในการ

ยกสนิค้าโดยใช้แรงคนในการควบคมุ	โดยทัว่ไป	รถลาก	(hand	

lift)	สามารถยกน�้าหนักได้โดยประมาณ	1,000	กิโลกรัม	และ
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เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่มีทางแคบ	 และรถเข้าไม่ถึง	 2)	 ควรเพิ่ม

อปุกรณ์รถเขน็	ช่วยในการเคลือ่นย้ายต่อรอบได้จ�านวนมากขึน้	

แต่ต้องใช้เวลารอคอยในการยกสินค้าออกจากรถเข็น	 เพ่ือน�า

รถเข็นไปใช้งานต่อ	 และสอดคล้องกับ	 ศักดิ์สิทธิ์	 กุลวงษ์	

(ม.ป.ป.)	ได้ศึกษาถงึ	การยกย้ายวสัดสุิง่ของโดยการใช้อปุกรณ์	

และไม่ใช้อุปกรณ์	พบว่า	รถเข็นสี่ล้อ	ใช้ขนถ่ายวัสดุไปวางตาม

ทีต่�าแหน่งต่างๆ	หรอืวางตามทีจุ่ดก�าหนด	ใช้ได้ในบรเิวณสถาน

ทีเ่กบ็วสัดทุีม่คีวามแออดั	และช่องทางเดนิระหว่างชัน้วางวสัดุ

คับแคบ	

	 	 2.3		 ควรเพิม่อปุกรณ์รอก	มาใช้ในการเคลือ่นย้าย

สินค้า	 สามารถเคลื่อนย้ายได้ในเวลารวดเร็ว	 และสามารถ

เคลือ่นย้ายสนิค้าทีม่นี�า้หนักมากในครัง้เดียว	และสอดคล้องกบั	

Konecranes	 (2014)	 ได้ศึกษาถึง	 รอกที่ผลิตตรงตาม							

มาตรฐานความปลอดภัย	 และการใช้งานระดับสากลที่มีผล

บังคับใช้	 รองรับน�้าหนักยกได้ตั้งแต่	 60	กิโลกรัม	ถึง	80	ตัน	

สถานประกอบการต้องการใช้งานเครนส�าหรบัการยก	และการ

ดึงแบบครั้งคราวหรือแบบต่อเนื่อง	 ผู้ใช้ควบคุมการท�างานได้

ทั้งหมด	เช่น	รอกสลิงแบบไฟฟ้า	CXT	เป็นรอกสลิงไฟฟ้า

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
	 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้าย

สินค้าเพ่ือลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของบริษัท												

ไอวิดจีน	จ�ากัด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิเคราะห์	

ดังนี้

	 1.		ควรมีการศึกษาลักษณะงาน	 และปัจจัยอื่นๆ	 เช่น	

ขนาด	และรปูร่างบรรจภุณัฑ์	ท่าทางในการปฏบิติังานทีถ่กูต้อง	

	 2.	การด�าเนินการแก้ไขไม่สามารถด�าเนนิการได้ในทันที	

เนื่องจากต้องรอรอบการผลิตสินค้า	

	 3.	 ควรมีการจัดอบรมพนักงานในกระบวนการเคลื่อน

ย้ายสินค้าให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า	

และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกำศ
	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี	 ด้วย						

ความเมตตากรุณาช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าอย่างยิ่งจาก																

รองศาสตรจารย์	 ดร.	 ศักด์ิ	 กองสุวรรณ	 อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก	 และดร.เชษฐ์ภณัฏ	 	 ลีลาศรีสิริ	 อาจารย์															

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ร่วมถ่ายทอดวิชาความรู้	 ด้านวิธี

วิทยาการวิจัย	 ทักษะการท�าวิจัย	 เสียสละเวลาให้ค�าปรึกษา

แนะน�า	ชว่ยแก้ไขขอ้บกพร่องใหม้ีโอกาสพัฒนาตนเอง	รวมถึง

เป็นแบบอย่างของความเป็นครู	 และนักวิจัยที่ดีที่สุดส�าหรับ														

ผูว้จิยัผูวิ้จยัรูส้กึซาบซ้ึง	เป็นอย่างยิง่	และขอกราบขอบพระคณุ

อย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 ขอขอบพระคุณ	ดร.	สิทธิชัย	ฝรั่งทอง	และ	ดร.	ฐกฤต	

ปานขลิบ	 ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการ										

ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก	ให้ความรู	้และข้อเสนอแนะต่างๆ	ท�าให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน	 และกรุณาให้

ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย

	 ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์นิทัศน์	กฤษณจินดา	

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	กรุณาให้ความรู้	ข้อเสนอ

แนะต่างๆ	ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ 	 และผู ้ ท ร งคุณวุฒิ																													

รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ปรุงศักดิ์	 อัตพุฒ	 รองศาสตราจารย์

นิทัศน์	กฤษณจินดา	และ	ดร.	ฐกฤต	ปานขลิบ	ที่ได้กรุณาเป็น

ผู ้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย	 และประสิทธิ์ประสาท	

ถ่ายทอดวชิาความรูต่้างๆ	ตลอดการศกึษา	ขอบคุณพี่ๆ 	เพือ่นๆ	

และน้องๆ	ท่ีให้ก�าลงัใจ	และให้ความช่วยเหลอืร่วมมอืเป็นอย่าง

ดีเสมอมา

	 ขอขอบคุณผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ไอวิดจีน	

จ�ากดั	ทกุท่าน	ทีไ่ด้สละเวลา	ให้ความร่วมมอื	และอ�านวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การทดลองครั้งนี้อย่างดีย่ิง	

ท�าให้การท�าวิจัยครั้งนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 ขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติท่ีได้

สนบัสนนุทนุอดุหนนุการวจิยัประจ�าปี	2558	ซึง่ท�าให้งานวจิยั

ฉบับนี้ทรงคุณค่ายิ่งข้ึนผู ้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงมา													

ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอขอบพระคุณ	 คุณพ่อ	 และ	

คุณแม่	 ที่คอยให้ก�าลังใจเสมอมาขอขอบคุณครอบครัว	 และ							

พี่สาว	 พี่ชาย	 น้องชาย	 ที่คอยให้ก�าลังใจ	 และช่วยเหลือ												

ด้านต่างๆ	แก่ผูว้จิยัจนส�าเรจ็การศกึษา	และคณุงามความดีใดๆ	

ท่ีจะเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา

พระคุณบิดามารดา	ครูอาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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