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บทคัดย่อ
ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยางรถบรรทุก และรถยนต์ทางการเกษตรในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
บริษัทผู้ผลิตยางเป็นอย่างมาก เนื่องจากทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันองค์กรกับ
คู่แข่งทางการตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ สาหรับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ เพื่อ
จัดลาดับความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ แผ่นตรวจสอบ ผังพาเรโต จากนั้นใช้แผนผังต้นไม้ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
แบบใหม่ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตมากที่สุด เกิดจาก
กระบวนการนึ่งยาง ซึ่งเกิดจากปัญหาแบลดเดอร์หลุด และพิมพ์เหลื่อม สาเหตุหลักเกิดมาจากปัญหา 3 ประการ คือ 1) เกิด
จากวิธีการปฏิบัติงาน 2) เกิดจากตัวพนักงานเอง 3) เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขาดการปรับปรุง
พัฒนา ผลจากการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุ 3 ประการหลักพบว่า ของเสียในกระบวนการผลิตลดลงจาก 2.39
% เหลือ 0.04% คิดเป็นร้อยละ 98.33 มูลค่าของเสียหลังการปรับปรุงลดลงจาก 5,245,240 บาท เหลือ 83,336 บาท คิด
เป็นร้อยละ 98.41 และผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 1.06 คิดเป็นร้อยละ 5.66
คาสาคัญ: ของเสีย, แบลดเดอร์, แม่พิมพ์เหลื่อม

Abstract
The problem of waste generated in truck tires and agricultural vehicles have high it affects to tire
production company production cost which result to the company cannot compete with other
competitor in the same market. This research aims to study and find ways to reduce the amount of waste
that generated in the production of truck tires and agricultural vehicles: moreover, the research will make
efficient production, reduce costs and improve quality of product to customer is satisfied in the product.
The research will use tool that is the seven tools of quality control for the collect data and analyze the
cause of the problem such as test card Pareto analysis and a diagram analyze the new seven tools of
quality control for cause and effect the tree diagram of research. The study found that, most wastes
generated in the manufacturing process that is the steam tube cause from black rubber spider fell down
and type overlap. The main cause of the problem has three ways: 1) the performance, 2) the employees,
3) the machinery and equipment are improved for performance. The result of three problems is improved
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showed that the waste was It decreasing from 2.39% to 0.04%, or decrease by 98.33%. The value of waste
decreases from 5,245,240 baht to 83,336 baht which equivalent to 98.41%. and Productivity increases by
1.06 or 5.66%
Keywords: Defect, Bladder, Mold Slide

บทนา
ยางพาราเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของไทย
อุตสาหกรรมยางจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญทั้งใน
แง่ของการจ้างงานและการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมี
ความได้ เปรี ยบด้ านวั ตถุ ดิ บในด้ านของการจ้ างงาน มี
เกษตรกรกว่า 6 ล้านคน และแรงงานในอุตสาหกรรมกว่า
200,000 คน ด้านการส่งออก ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าอยู่ใน
ลาดับต้น ๆ ของการส่งออกของไทย โดยในปี 2554 (ม.ค.ก.ค.) ส่งออกเป็นลาดับ 4 ของโลกซึ่งมีมูลค่า 2,956.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของการส่งออกทั้งสิ้นของ
ไทย รองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ และแผงวงจรไฟฟ้า
ในช่วงไตรมาสที่ 3 เกิดภาวะน้าท่วมทาให้โรงงานผลิต
รถยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว
ส่ งผลต่ อการขยายตั วของอุ ตสาหกรรมยางรถยนต์ ท าให้
ผู้ประกอบการต้องชะลอการผลิต แต่แนวโน้มปี 2555 [1]
คาดว่ าอุ ตสาหกรรมยาง และผลิ ตภั ณฑ์ ยางจะกลั บมา
ขยายตัวได้ ดีตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่ องใน
ตลาดโลก อีกทั้งโรงงานที่หยุดการผลิตในช่วงน้าท่วมกลับมา
เดินเครื่องผลิตได้อีกครั้ง ทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมยาง
ยานพาหนะผู้ประกอบการยังมีการวางแผนเพิ่มสัดส่วนการ
ส่งออกเป็นร้อยละ 80 เพื่อทดแทนตลาดอุตสาหกรรมยาง
ยานพาหนะภายในประเทศที่ชะลอตัวจากช่วงภาวะที่เกิดน้า
ท่วม บริษัทที่ทาการศึกษาดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยาง
นอกรถยนต์บรรทุก 10.00-20 EXTRA-T (SMM) และยาง
นอกรถทางการเกษตร 12.4-24 F-37 (KUBOTA) ซึ่งเป็น
ลูกค้า OEM รายใหญ่ของบริษัท หลังจากสภาวะน้าท่วมช่วง
ปลายปี 2554 ได้มียอดการสั่งผลิต (Order) จากลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง แต่ บริษัทฯ ยังประสบกั บปัญหาใน
ด้านกระบวนการผลิตที่เกิดของเสีย (Defect) เป็นจานวน
มาก และเมื่ อมี ปริ มาณการผลิ ตเพิ่ มสู งขึ้ นก็ จะส่ งผลให้

จานวนของเสียในกระบวนการผลิต และมูลค่าของเสียเพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย ดังแสดงได้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ของเสียช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2555
ภาพที่ 1 แสดงปริมาณการผลิตเปรียบเทียบกับ
แนวโน้ ม ปั ญ หาของเสี ย และมู ล ค่ า ของเสี ย ช่ ว งเดื อ น
เมษายนถึงเดือน มิถุนายน 2555 โดยยางนอกรถบรรทุก
และยางนอกรถทางการเกษตร มียอดของเสียดังแสดงใน
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิต
จากรูปที่ 2 พบว่าของเสียที่เกิดขึ้ นในการบวน
การผลิ ต ยางเกิ ด ขึ้ น กั บ 2 สายการผลิ ต หลั ก คื อ
สายการผลิตยางนอกรถบรรทุกกับยางนอกรถยนต์ทาง
การเกษตรโดยสาเหตุจาแนกได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียเดือน มกราคม-มิถุนายน
2555 ก่อนการปรับปรุง
รายการ

ผลิตภัณฑ์ยาง

รวม

รถบรรทุก

รถเกษตร
18,468

36,810

ของเสีย

18,360
394

485

879

%ของเสีย

2.15

2.63

2.39

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)

6,380

5,632

ยอดผลิตจริง (เส้น)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 117,136,800 104,011,776 221,148,5
76
มูลค่างานเสีย (บาท) 2,513,72 2,731,52 5,245,240
0
0
%มูลค่าของเสีย
2.15
2.63
2.37

จากตารางที่ 1 พบว่ า มี ข องเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตยางนอกของบริษัทฯ ตัวอย่างช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 ทั้งสิ้น 879 เส้น จาก
ยอดผลิต 36,810 เส้น คิดเป็ น 2.39% มูลค่า งานเสี ย
5,245,240 บาท คิดเป็ น 2.37% ของต้ นทุนผลิตภัณ ฑ์
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการเกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตเป็ นปัญ หาส าคัญ ที่องค์ กรจะต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขเป็นการด่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง
1. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อลดของเสีย (Defect) ในกระบวนการผลิตยาง
นอกรถยนต์บรรทุก 10.00-20 EXTRA-T (SMM) และ
รถยนต์ทางการเกษตร 12.4-24 F-37 (KUBOTA) จาก
2.39 % ให้เหลือไม่เกิน 0.5 %
1.2.2 เพื่อลดมูลค่างานเสียของกระบวนการผลิตยางนอก
รถยนต์บรรทุก 10.00-20 EXTRA-T (SMM) และรถยนต์
ทางการเกษตร 12.4-24 F-37 (KUBOTA) จาก 2.37 %
ให้เหลือไม่เกิน 0.5 %
1.2.3 เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในกระบวนการผลิต
ยางนอกรถยนต์บรรทุก 10.00-20 EXTRA-T (SMM)
และรถยนต์ทางการเกษตร 12.4-24 F-37 (KUBOTA)
2. ขอบเขตของงานวิจัย
ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
ทางานเพื่อลดของเสีย (Defect) โดยเลือกศึ กษาเฉพาะ
กระบวนการผลิตยางนอกรถบรรทุก 10.00-20 EXTRA-T

(SMM) และยางทางการเกษตร 12.4-24
(KUBOTA) ของบริษัทตัวอย่างเท่านั้น

F-37

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธีการทางาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) [2,3,4,5] ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
เป็นการวัดการทางานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
อาจใช้แนวทางการเพิ่มผลผลิตตามความเหมาะสมของ
องค์กรมาประเมินดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้น
2) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเท่าเดิม
3) ปัจจัยการผลิตน้อยลง แต่ผลิตผลเพิม่ ขึ้น
4) ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ผลิตผลเพิ่มขึ้นมากกว่า
5) ลดจานวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้
ปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนที่มากกว่า
2.1.1 อัตราผลิตภาพ คือ อัตราส่วนของผลผลิตจริง
(Output) ต่อทรัพยากรที่ใช้จริง (Input) โดยสามารถ
คานวณได้ดังสมการที่ 1
อัตราผลิตภาพ = Output
Input

(1)

2. เครื่องมือควบคุมภาพ 7 ชนิด (7 Qc Tools)
เป็น เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการแก้ ปัญ หาทางด้ านคุณ ภาพใน
กระบวนการทางาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา
การเลือกปัญหา การสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การ
ค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการ
แก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทามาตรฐานและ
ควบคุ ม ติ ด ตามผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม
คุ ณ ภาพทั้ ง 7 ประกอบด้ ว ย แผ่ น ตรวจสอบ (Check
Sheet) แผนผั ง พาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ
(Graph) แผนผั ง แสดงเหตุ แ ละผล (Cause & Effect
Diagram) แผนผั ง การกระจาย (Scatter Diagram)
แผนภู มิ ค วบคุ ม (Control Chart) และฮิ ส โตแกรม
(Histogram) [6,7]
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3. เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ 7 ชนิด (New 7
Qc Tools) ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนมากใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตรงที่ได้รับการ
นาไปเป็นหลักใหญ่ส่วนที่เรียกว่าแนวทางสู่การออกแบบ
(Design Approach) เครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหม่ 7
แบบ ประกอบด้ ว ย แผนผั ง กลุ่ ม เชื่ อ มโยง (Affinity
Diagrams) แผนผั ง ต้ น ไม้ (Tree
Diagram) แผน
ผังแมทริกซ์ (Matrix Diagram) แผนผังความสัมพันธ์
(Relations Diagrams) แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)
แผนภู มิ ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจ(Process Decision
Program Chart) การวิ เคราะห์ข้ อ มูล แบบแมทริ ก ซ์
(Matrix Data Analysis) [8,9]
4. การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทางาน (Jig Design)
กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือเป็นเทคนิค
ที่ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและเพิ่มผลผลิต ให้สูงขึ้น การออกแบบ
เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รในอุ ต สาหกรรมและ
เครื่ อ งมื อ พิ เ ศษอื่ น ท าให้ ก ารผลิ ต ชิ้ น งานท าได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว และมีปริมาณสูงอีกทั้ งยังทาให้สินค้ามีคุณภาพ
และประหยัด ซึ่งจะทาให้เป็น ที่แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิ ต
ออกไปจะได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามความ
ต้องการของลูกค้า [10]

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การศึกษากระบวนการผลิต
1.1 กระบวนการผลิตยาง ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตยาง
นอกรถบรรทุก และรถยนต์ทางการเกษตร มีขั้นตอนและ
วิธีการดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตยางรถยนต์

จากภาพที่ 3 สามารถอธิบ ายได้ว่ า การผลิ ตยาง
รถยนต์จะประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอนได้แก่
1) ขั้นตอนการผสมส่วนผสมหลักที่สาคัญ ได้แก่ ยางดิบหรือ
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ผงเขม่าเคมีต่าง ๆ ผสมเข้ากันไป
2) ขั้นตอนการทาขอบลวด เป็นขั้นตอนการเสริมลวด
ในส่ ว นที่ เ ป็ น ขอบยาง เส้ น ลวดที่ น ามาท าขอบจะมี
คุณสมบัติเป็นเส้นลวดที่มีความเหนียวแน่นเป็นพิเศษ ซึ่ง
จะถู ก เคลื อบไว้ ด้ ว ยทองแดงอี กชั้ น น ามาพั น วงล้ อ ที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางตามที่กาหนด
3) ขั้นตอนการสร้างหน้ายาง และแก้มยาง ส่วนที่จะ
กลายเป็นลายดอกยาง และแก้มยางโดยจะมีการนายาง
Compound มาใส่ในเครื่องออกหน้ายางอีกครั้งเพื่อนวด
ให้อ่อนตัวลงจากนั้นจึงจะดันยางผ่าน DIY ทาให้เป็น
รูปแบบที่กาหนด
4) ขั้นตอนการฉาบผ้าใบ คือ การเคลือบยางบนผ้าใบ
ไนลอน เส้ น ไนล่ อ นที่ ใ ช้ เ ป็ น โครงชั้ น ในจะเป็ น เส้ น ใย
วิ ท ยาศาสตร์ วิ ธี ก าร คื อ เส้ น ใยไหลจะผ่ า นเข้ า ไปใน
ลูกกลิ้งของเครื่องอัดยาง และเครื่องอัดยางจะอัดยางลง
บนเส้นใยทั้งสองหน้า
5) ขั้นตอนการตัดผ้าใบ เมื่อผ้าใบผ่านจากแผนกฉาบ
ผ้าใบแล้ว ก็จะถูกนามายังแผนกตัดผ้าใบ เพื่อตัดออกเป็น
ชิ้น ตามขนาดที่กาหนด
6) ขั้นตอนการฉาบยางเสริมเป็นขั้นตอนการเคลือบยาง
บนผ้ า ใบไนลอนอี ก ชั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความหนาให้ กั บ ผ้ า ใบ
จานวนยางที่ อัด ลงบนผ้ า ใบจะต้ องมี ก ารควบคุม อย่ า ง
ละเอียดเนื่องจากมีผลต่ออายุการใช้งานของยาง
7) ขั้นตอนการสร้างแบรนด์เป็นขั้นตอนการนาผ้าใบมา
พันบนเครื่องสร้างแบรนด์ขนาดและความหนาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
8) ขั้ นตอนการสร้ างโครงยางเป็ นการประกอบยางขึ้ นบน
เครื่องสร้างโครง ซึ่งจะมี Drum เป็นส่วนที่ขึ้นรูป โดยเริ่มจาก
การนาผ้าใบที่ตัดแล้วมาวางทับกันเป็นชั้นๆ พันไปรอบ Drum
จากนั้นนาขอบลวดมาประกอบเข้าทั้ง 2 ข้าง โดยการอัดของ
เครื่องแล้วจึงติดผ้าใบเสริมหน้ายาง และติดหน้ายาง ตามลาดับ
เมื่อขึ้นรูปเสร็จถูกเรียกว่า โครงกรีนไทร์ (Green Tire)
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9) ขั้นตอนการพ่น-เจาะ กรีนไทร์ เป็นการพ่นซีเมนต์ ที่
โครงกรีนไทร์เพื่อให้โครงยางไม่ติดกับแม่พิมพ์ ส่วนการ
เจาะโครงกรีนไทร์เพื่อให้เกิดรูไล่อากาศภายในโครงสร้าง
10) ขั้นตอนการนึ่งยาง หลังจากผ่านการพ่น-เจาะแล้ว
โครงกรีนไทร์ จะถูกนามาใส่ลงในแม่พิมพ์ (Mold) เพื่ อ
นาเข้าสู่กระบวนการนึ่งยางซึ่งจะมีแบลดเดอร์ (Bladder)
ทาหน้าที่เป็นลูกโป่งอยู่ด้านในท้องยางทาการเบ่งให้ยาง
เต็ ม แม่ พิ ม พ์ แต่ ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความร้ อ นจากไอน้ าใน
แม่พิมพ์ที่จะทาให้สารเคมีที่ผสมกันอยู่รวมตัวเข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน และทาให้เนื้อยางไหลจนเต็มพิมพ์ โดยเวลาที่ใช้
ในการนึ่งตามมาตรฐานที่ทาการตกลงรวมกันกับลูกค้า
คือ 68 นาที/เส้น ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส สาหรับ
ยางรถทางการเกษตรขนาด 12.4-24 F-37 และ 65
นาที/เส้น ที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส สาหรับยาง
รถบรรทุกขนาด 10.00-20 EXTRA-T
1.2 สภาพของปัญหา
จากการศึกษาระบวนการผลิตผู้วิจัยพบปัญหาที่เป็น
สาเหตุทาให้เกิดของเสียหลักดังนี้
1) ปัญหาแบลดเดอร์หลุดขอบ
เป็ นลั ก ษณะของอาการ บริ เ วณท้อ งผลิ ตภั ณ ฑ์
ยาง เป็ น แผลที่ เ กิ ด จากไอน้ าแทรกตั ว เข้ า กั บ เนื้ อ ของ
บริเวณท้องผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยความร้อนของไอ้น้าทาให้
โครงสร้างภายในตัวผลิตภัณฑ์ยางเกิดความเสียหาย ไม่
สามารถนาผลิตภัณฑ์ยางมาใช้งานได้ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ลักษณะยางเสียที่เกิดจากแบลดเดอร์หลุด

2) ปัญหาพิมพ์เหลือม
เป็นลักษณะของอาการ บริเวณหน้ายางส่วนลาย
ดอก จะเกิดความผิดปกติ ไม่ตรงตามความต้องการ คือ
ลายดอกยาง จะเกิดการเคลื่อนเหลือมกันอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยตาเปล่า ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ลักษณะยางเสียที่เกิดจากพิมพ์เหลื่อม
จากภาพที่ 5 ปัญหาของเสียที่พิมพ์เหลื่อมจะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการนึ่งยาง เนื่องจากการนึ่งยางจะ
ท าหน้ า ที่ ขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใช้ พิ ม พ์ ไอน้ าและ
แรงดัน เป็นตัวกาหนดลักษณะของลาย แต่เนื่องจาก
พิมพ์ บริเวณส่วนประกบระหว่างฝาบน และฝาล่าง
เกิดการเคลื่อนเหลื่อมไปด้านหน้าหรือหลัง จนทาให้
เกิ ด ปั ญ หาของเสี ย ขึ้ น ในลั ก ษณะดอกยางเกิ ด การ
เหลื่อมกันขึ้น
2. การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษา
รายละเอียดเพื่อนามาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาโดยอาศัยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดเพื่อ
ระดมสมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ใน
สายการผลิตเพื่อค้นหาสาเหตุย่อยๆ ของข้อบกพร่อง
ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้แผนผังพาเรโตในการจัดลาดับเพื่ อ
เลือกปัญหาที่มี ความรุน แรงมากที่สุด มาด าเนิ นการ
แก้ไขก่อนจากนั้นค่อยขยายผลไปสู่ปัญหาที่รองลงมา
เมื่ อ จั ด ล าดั บ ความรุน แรงของปั ญ หาเรี ยบร้ อ ยแล้ ว
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ ผนผั ง ตั น ไม้ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม
คุณภาพแบบใหม่ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถ
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แสดงให้เห็นถึงสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา และผลที่เกิดขึ้น
ที่ มี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปมส าคั ญ ที่ จ ะน าไปท าการ
ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดลาดับความถี่ของปัญหา
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย ได้ น าไปจั ด เรี ย งล าดั บ
ความถี่ของปัญหาจากมากไปหาน้อยเพื่อจะได้พิจารณาเลือก
ปัญหาที่มีความสาคัญมากที่สุดมาทาการแก้ไขปรับปรุงก่อน
เป็นลาดับแรกดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแจกแจง%สะสมของเสีย 6 เดือนก่อนการ
ปรับปรุง
ตารางที่ 2 การแจกแจงความถี่ของเสียสะสม
ความบกพร่อง

ของเสีย

ของเสีย
สะสม

%
ของเสีย

%สะสม

แบลดเดอร์หลุด

586

586

66.67

66.67

พิมพ์เหลื่อม

275

861

31.39

98.06

อื่นๆ

18

879

2.04

100

รวม

879

-

100

-

จากตารางที่ 2 พบว่า แบลดเดอร์หลุดขอบเป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียมากที่สุด 586 เส้น รองลงมาคือ
แม่พิมพ์เหลื่อม 275 เส้น สุดท้ายเกิดจากปัญหาอื่นทั่วไปมี
ของเสีย 18 เส้น และเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้นาผลข้อมูลการแจกแจงเปอร์เซ็นต์ของงาน
เสียสะสมมาทาการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแท่งการจัดลาดับ
(Pareto Diagram) เพื่อ จัด เรีย งล าดับ ความรุ นแรงของ
ปัญหา ดังแสดงในภาพที่ 6
เครื่องมืออุปกรณ์
ขาดการปรับปรุง
พัฒนา
ทาอย่างไรจะลดปัญหาของเสียที่
เกิดจากแบลดเดอร์
หลุดขอบได้
พนักงานไม่มีความ
ชานาญและขาด
ประสบการณ์

ภาพที่ 6 แผนภูมิแท่งการจัดลาดับปัญหาของเสีย
จากภาพที่ 6 แสดงถึงความสัมพันธ์ของชนิดความ
บกพร่องกับเปอร์เซ็นต์สะสมของเสียซึ่งจะเห็นได้ปริมาณ
ของเสียที่มากที่สุดเกิดจากสาเหตุแบลดเดอร์ หลุดขอบซึ่งมี
มากถึง 66.67% ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะปรับปรุงปัญหาของแบ
ลดเดอร์หลุดขอบเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยขยายผลไปสู่
ความบกพร่องของแม่พิ มพ์เหลื่อมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของเสีย
31.39% โดยนาปัญหาทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยแผนผังต้นไม้
โดยเริ่มจากสังเกตปัญหาของเสียที่มาจากแบลดเดอร์หลุด
ขอบจากนั้นจึงกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
2.2 การวิเคราะห์ปัญหา
1) ปัญหาของเสียจากสาเหตุแบลดเดอร์หลุดขอบสามารถ
แสดงการวิเคราะห์ได้ดังแสดงในภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์
พบว่ า เกิ ด ปั ญ หากเกิ ด จากเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตขาดการปรับปรุงพัฒนาทาให้กระบวนการ
ผลิตเกิดของเสียโดยลูกแบลดเดอร์ หลุดขอบขณะทาการนึ่ง
ยางซึ่งมีส าเหตุ จากหน้าสัม ผัสของส่ว นประกอบลูกแบลด
เดอร์เรียบเกินไปทาให้มีความลื่น เมื่อเจอแรงดันจากการนึ่ง
ทาให้ลูกแบลดเดอร์เกิดการหลุดขอบดังแสดงในภาพที่ 8

ลูกแบลดเดอร์เกิดการ
หลุดขอบขณะทาการ
นึ่งยาง

เป็นพนักงานชาว
ต่างด้าว

หน้าสัมผัสของส่วนประกอบลูกแบ
ลดเดอร์มีลักษณะเรียบทาให้มี
ความเลื่อน

จัดทาเอกสารการปฏิบัติงาน
มาตรฐานหรือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ค่อยแนะนาอย่างใกล้ชิด

เป็นพนักงานใหม่

ภาพที่ 7 แผนผังต้นไม้วิเคราะห์ปญ
ั หาแบลดเดอร์หลุด

ออกแบบให้มีการเซาะร่อง
บริเวณหน้าสัมผัสเพื่อเพิ่ม
แรงเสียดทาน
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ภาพที่ 8 หน้าสัมผัสลูกแบลดเดอร์ก่อนปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ์
ขาดการปรับปรุง
พัฒนา
ทาอย่างไรจะลดปัญหาของเสียที่เกิด
จากแม่พิมพ์เหลื่อมได้

ฝาบนและฝาล่างของ
แม่พิมพ์เกิดการเหลื่อม
กันขณะทาการนึ่งยาง

การออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ล็อค
แม่พิมพ์ (Lock Plate) เข้ากับแม่พิมพ์
(Mold) ทั้งฝาบนและฝาล่าง

ไม่มีความชานาญ
จัดทาเอกสารการปฏิบัติงาน
มาตรฐานหรือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ค่อยแนะนาอย่างใกล้ชิด

ประกอบแม่พิมพ์
ผิดพลาด
เป็นพนักงานใหม่

ภาพที่ 9 ผังแสดงสาเหตุและผล วิเคราะห์ปัญหา แม่พิมพ์เหลื่อม
2) ปัญหาของเสียจากสาเหตุแม่พิมพ์เหลื่อมสามารถ
แสดงการวิเคราะห์ได้ดังแสดงในภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์
พบว่าเกิดปัญหาที่เครื่องมือ และอุปกรณ์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้
ในกระบวนการผลิ ต เกิ ด การเหลื่ อ มขณะท าการนึ่ ง ยาง
เนื่องจากแรงดันจากอุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งดังแสดงในภาพที่
10

ภาพที่ 10 ลักษณะแม่พิมพ์เหลื่อมก่อนปรับปรุง

3. การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสามารถนามา
กาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขได้ดังนี้
3.1 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเสียจาก
สาเหตุแบลดเดอร์หลุดขอบ
จากการวิ เคราะห์ ปัญ หาและสาเหตุข องเสี ยที่ เกิ ด
จากแบลดเดอร์หลุดขอบซึ่งสรุปได้ว่าเกิดจากหน้าสัมผัสของ
ส่วนประกอบลูกแบลดเดอร์มีลักษณะเรียบเกินไปทาให้ เกิด
การเคลื่อนตัวเมื่อเจอแรงดันจากกระบวนการนึ่งผู้วิจัยจึงทา
การออกแบบให้บริเวณหน้าสัมผัสของจุดที่จะมีการประกอบ
ลูกแบลดเดอร์ เข้าด้วยกันมีการเซาะร่องเพื่อเพิ่มแรงเสียด
ทานให้เกิดการยึดเกาะไม่ให้หลุดออกจากกันดังแสดงในภาพ
ที่ 11
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ผลการดาเนินงานวิจัย
ผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ลด
ปัญหาของเสีย ในกระบวนการผลิต จากขั้นตอนการนึ่งหรือ
อบยางของบริษัทตัวอย่างสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3
ภาพที่ 11 การเซาะร่องจุดสัมผัสของลูกแบลดเดอร์
3.2 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเสียจาก
สาเหตุของแม่พิมพ์เหลื่อม
จากการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของเสียที่เกิดจาก
แม่ พิ มพ์ เหลื่ อมซึ่ งสรุ ปได้ ว่ าเกิ ดจากแม่ พิ มพ์ ส่ วนบน และ
ส่ วนล่ างเกิ ดการเหลื่ อมไม่ ตรงกั นซึ่ งเกิ ดจากพนั กงานว่ าง
แม่พิมพ์ไม่ตรง และแรงดันจากความร้อนในการนึ่งยางทาให้
แม่พิ มพ์ เคลื่ อนผู้วิจั ยจึ งทาการออกแบบ และติ ดตั้งอุปกรณ์
ล็อคแม่พิมพ์ (Lock Plate) เข้ากับแม่พิมพ์ ทั้งชิ้นส่วนฝาบน
และชิ้นส่วนฝาล่าง ดังแสดงในภาพที่ 12 เพื่อเป็นการล็อคไม่ให้
แม่พิมพ์เกิดการเคลื่อนที่หรือขยับขณะทาการนึ่ง และเพื่อป้อง
พนักงานวางแม่พิมพ์ผิดตาแหน่ง ดังแสดงในภาพที่ 13

ล๊ อคบน

ล๊ อคล่าง

ภาพที่ 12 อุปกรณ์ล็อคแม่พิมพ์ (Lock Plate) ชิ้นส่วนฝา
บน และชิ้นส่วนฝาล่าง
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หลังการปรับปรุง
รายการ

ผลิตภัณฑ์ยาง

รวม

รถบรรทุก

รถเกษตร

ยอดผลิตจริง (เส้น)

18,450

18,550

37,000

ของเสีย

6

8

14

%ของเสีย

0.03

0.04

0.04

ต้นทุนต่อหน่วย

6,380

5,632

-

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

117,711,000

104,473,600

222,184,600

มูลค่างานเสีย (บาท)

38,280

45,056

83,336

%มูลค่าของเสีย

0.03

0.04

0.04

จากตารางที่ 3 พบว่ า หลั ง จากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตทาให้จานวนของเสียในกระบวนการนึ่งยาง
หลังการปรับปรุง เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงลดลงจาก
2.39% เหลือ 0.04% มูลค่าของเสียเปรียบเทียบโดยเฉลี่ย
ก่อน-หลังการปรับปรุง 3 เดือน ลดลงจาก 5,245,240 บาท
เหลือ 83,336 บาท หรือสามารถลดเปอร์เซ็นต์มูลค่างานเสีย
ได้จาก 2.37% เหลือ 0.04% คิดเป็นร้อยละ 98.31 ทาให้
อัตราผลิตภาพสายการผลิตยางเพิ่มขึ้น 1.06 คิดเป็นร้อยละ
5.66

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย

ภาพที่ 13 ลักษณะการใช้อุปกรณ์ล็อค (Lock Plate)

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษา และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียที่ เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิ ต ยางนอกรถยนต์ ข องบริ ษั ท ตั ว อย่ า งโดยมี ก าร
ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดไว้ว่าเมื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของเสี ย และเปอร์ เ ซ็ นต์ มู ล ค่ า งานเสี ย จะต้ อ ง
เหลื อ ในกระบวนการผลิ ต ไม่ เ กิ น 0.5% ผลจากการ
ด าเนิ น การวิ จั ย พบว่ า มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องเสี ย เหลื อ อยู่ ใ น
กระบวนการผลิ ต 0.04% และเปอร์ เ ซ็ น ต์ มู ล ค่ า ของเสี ย
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เหลื อ อยู่ ใ นกระบวนการผลิ ต 0.04% ผลิ ต ภาพการผลิ ต
เพิ่มขึ้น 1.06 คิดเป็น 5.66% ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้
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