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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปน การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่ปรุงแตงแลว กรณีศึกษา
บริษัท ไดนามิค เคมีคัลส จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จากการศึกษาพบวาการสูญเสียในการผลิตนั้น
มาจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่ทําใหสูญเสียมากที่สุดคือ เวลาที่ใชในการขัดสกรูขณะทําความสะอาดเครื่อง และพบวาการ
ขัดสกรูใชเวลานานเกิดมาจากสาเหตุตอไปนี้ จํานวนคนงานที่ใชในการขัดสกรู ประสบการณของพนักงานในการขัดสกรู
และชนิดของเม็ดพลาสติก จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวทางผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยอาศัยเทคนิคตาง ๆทาง
วิศวกรรมอุตสาหการประยุกตมาใชในการแกปญหา ซึ่งผลจากการปรับปรุงเพื่อลดเวลาในการขัดสกรู สามารถลดเวลาที่
ใชในการขัดสกรูจาก 81.14 นาที ตอการขัดสกรู 1 ครั้ง เหลือเปน 48.66 นาที ตอการขัดสกรู 1 ครั้ง ซึ่งการลดลงของเวลา
สะทอนใหเห็นเปนคาการเพิ่มขึ้นของผลผลิตจาก 2,161,376 บาท/ป เปน 2,458,376 บาท/ป

Abstract
This research studies on increasing productivity of modified industrial chemical as
raw material of Dynamic Chemical Co., Ltd.. In order to increasing productivity, the
investigation of this study started from the study on cause of problems. It was found that the
primary cause of time losing in production due to step of screw cleaning process that because
from employee, worker experience as well as type of resin. Then after the problem
identification, the solution would be purposed to improve process efficiency and increasing
productivity by using the industrial engineering techniques. After improvement process of
this study showed that time of screw cleaning process was reduced from 81.14 minute/job to
48.66 minute/job. The time reduction reflected to increasing the productivity from 2,161,367
baht/year to 2,458,376 baht/year.

1. บทนํา

3. ขอบเขตในการทําโครงงาน

ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑที่ทํามาจากพลาสติก
เปนผลิตภัณฑที่กําลังไดรับความนิยมมาก ซึ่งถือได
วาเปนวัสดุที่มีบทบาทสําคัญและ
เปนคูแขงของ
เหล็ก ซึ่งนับวันเหล็กไดถูกใชอยางมากมายจนเหลือ
นอยเต็มทีทําใหพลาสติกนั้นไดถูกนํามาใชแทน
เพราะพลาสติกมีคุณสมบัติพิเศษที่เดนกวาวัสดุอื่นๆ
เชน ความแข็งแรง การทนตอการสึกกรอน การลอย
น้ําได การทนตอสารเคมี และการทําเปนสีตางๆ ได
เปนตน

การทําการวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาหาแนวทาง
ที่จะเป นการเพิ่ม ผลผลิต ผลิ ตภัณฑ วัตถุดิ บ ที่ป รุ ง
แตงแลวจากโรงงานไดนามิค เคมีคัลส เพียงโรงงาน
เดี ย ว ซึ่ ง จะพิ จ ารณาถึ ง การใช เ ครื่ อ งจั ก รให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานให ม ากที่ สุ ด โดยจะ
พยายามลดเวลาสูญเปลาของเครื่องจักรใหลดนอยลง
โดยไดนําเทคนิคการแกปญหาแบบ QC และ Work
study มาใช

2. วัตถุประสงค

4. แนวทางในการวิเคราะห

2.1
เพื่อศึกษากระบวนการและระบบการผลิต
ในการเพิ่มผลผลิตใหกับโรงงานนั้สามารถที่จะทํา
ของโรงงานไดนามิคเคมีคัลส
ไดหลายวิธีดวยกันเพื่อใหไดมาซึ่งกําไรที่เพิ่มขึ้น
โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตไว 3
2.2
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตให
แนวทาง โดยจะนําแนวทางทั้ง 3 มาวิเคราะหเพื่อให
ระบบมีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยกําหนด
เหมาะสมกับโรงงานที่ผูวิจัยไดขอศึกษาโดยไดทํา
แนวทางที่จะลดความสูญเสียของกระบวนการผลิต
ตารางเปรียบเทียบควาเหมาะสมของการเพิ่มผลผลิต
2.3
เพื่อทําใหเกิดผลพลอยไดในการลดตนทุน
ของแตละดานดังแสดงในตารางที่1
การผลิต และลดปญหาความเมื่อยลา
เนื่องจากการทํางานของคนงาน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของการเพิ่มผลผลิตแตละดาน
การเพิ่มผลผลิต
ทางดานวัสดุ
- โรงงานตัว อยา งไม มี ขอ มู ล
ของเสีย
- โรงงานตัวอยางไมมีปญหา
ในการขาดแคลนวัตถุดิบ
- เมื่อเกิดของเสียขึ้นสามารถ
นํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด ทั น ที
โดยเครื่องโมพลาสติกที่อ ยู
ในสายการผลิต

การเพิ่มผลผลิตทางดาน
การเพิ่มผลผลิตทางดานแรงงาน
เครื่องจักร
- ลดเวลาไร ป ระสิ ท ธิ ภ าพ - ผู ศึ ก ษ า ไ ม ส า ม า ร ถ
ค ว บ คุ ม แ ร ง ง า น ข อ ง
จากการขัดสกรู
โรงงานตัวอยางได
- ผูศึกษาสามารถลงมือศึกษา
- จะมีผลทางดานจิตวิท ยา
ไดอยางเต็มที่
ของแรงงานคือพนักงาน
- สามารถวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโรงงานตัวอยางได
เกี่ ย วกั บ เวลาในการผลิ ต
- จะไมไดรับความรวมมือ
ของเครื่องจักรได
- ระยะเวลาในการดําเนินงาน
อยางเต็มทีจ่ ากพนักงาน
ที่มีอยูเพียงพอตอการวิจัย
- ผลผลิตของโรงงานตัวอยาง
เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ เวลา
ทํางานของเครื่องจักร

จากการที่ไดวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของการเพิ่มผลผลิตของในแตละดาน(ดังตารางที่1)
ผูวิจัยจึงไดเลือกที่จะวิเคราะหในสวนของการเพิ่ม
ผลผลิตทางดานเครื่องจักรเพราะผูวิจัยสามารถ
ศึกษาไดอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
เครื่องจักร
โดยในสวนของเครื่องจักรที่ได
ทําการศึกษาคือ ขั้นตอนในการขัดสกรู เพราะ
ผลผลิตจะเพิ่มหรือลดลงยอมขึ้นอยูกับเครื่องจักร
เปนสวนสําคัญ ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาที่จะลด
เวลาในการขัดสกรูเพื่อนําไปสูการเพิ่มผลผลิตของ
โรงงาน

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
พลาสติก (Plastic) เปนวัสดุที่ประยุกตมา
จากวัตถุดิบบางชนิดที่มีความสามารถในการทํา
ตนแบบหรือขึ้นรูปแบตางๆ
ไดตามตองการ
พลาสติกเปนวัสดุที่ประกอบดวยมาโครโมเลกุลที่มี
อยูใธรรมชาติ เชน ยางธรรมชาติ เซลลูโลส โปรตีน
หรือไดจากสารประกอบอินทรียสังเคราะห
(Synthetic Organic Materials) ที่มีโมเลกุลต่ํา เชน
เอทิลีน เบนซอล ฟอรมัลดีไฮด วิธีการขึ้นรูป
พลาสติกทําไดโดยใชความรอนและความดัน เปน
วิธีการผลิตชิ้นงานสําเร็จไดอยางรวดเร็ว คาพิกัด
ความเผื่อของชิ้นงานที่สําเร็จรูปนอยและไดผิว
สําเร็จที่ดีเยี่ยม พลาสติกจะถูกนํามาใชแทนแกวไม
และโลหะได เนื่องมาจากมีน้ําหนักเบา มีความ
ตานทานการกัดกรอน และมีความเปนฉนวนที่ดี ใน
ปจจุบันผลิตภัณฑที่ไดจากพลาสติกมีหลายชนิด
เชน ของเด็กเลน เครื่องใชในครัวเรือน และอื่นๆอีก
มากมาย ซึ่งอาจกลาวไดวา ตลอดวันตั้งแตเชา
จนกระทั่งเย็นจะผูกพันกับการใชพลาสติก ซึ่งการ
ทําผลิตภัณฑสําเร็จรูปอยางที่เราเห็นกันในปจจุบัน
นี้นั้น กอนการหลอขึ้นรูป จะตองนําเอาพลาสติกที่
ซื้อจากโรงงานผูผลิตวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน และสิ่งเติม
มาผสมกันดวยอัตราสวนที่เหมาะสม
เพราะถา
นําเอาพลาสติกที่ไดมาใชในทันทีจะทําใหขาด

คุณสมบัติตางๆ ที่เหมาะสมกับการใชงานตามที่
ตองการ ตองนําเอาสารที่เปนสิ่งเติมเขาไปผสมดวย
อัตราสวนที่เหมาะสมปริมาณตั้งแต 0.01 -50% ของ
พลาสติกและตองผสมใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกัน
สิ่งเติมที่ใชในอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นที่นิยมใชมี
ดังนี้
1.สารสิ่ ง เติ ม (Filler) ใช เ ติ ม เพื่ อ ลด
คาใชจายหรือเพิ่มความแข็งแรงของพลาสติก ไดแก
ผงไม ควอตช หิ น ปู น ฝ า ย เศษเยื่ อ ใย ผงโลหะ
แกรไฟต เปนตน
2. สารเพิ่มแรง (Reinforcement) เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงทางกายภาพ เชน เยื่อไม ปอ แกวเซรา
มิก เปนตน
3 . ส า ร กั น ก า ร เ กิ ด ไ ฟ ฟ า ส ถิ ต ย
(Antistatics) เพื่อปองกันการเกิดประจุไฟฟาบนผง
พลาสติกในระหวางที่มีการ ผลิต สารที่ ใช คือ อะ
มีน
4. สีผสม (Colors) เติมเพื่อใหผูบริโภค
ยอมรับในผลิตภัณฑซึ่งขึ้นอยูกับผูบริโภค
5. สารหลอลื่น (Lubricants) เพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติในดานการไหลใหดีขึ้น สารที่เติม เชน สี
ผง สังกะสี เปนตน
6 . ส า ร เ พิ่ ม ค ว า ม เ ป น พ ล า ส ติ ก
(Plasticizers) เติมเพื่อปรับปรุงความออนนิ่มของ
ผลิตภัณฑใน ขั้นสุดทายเพื่อลดความเปราะ
7. สารป อ งกั น รั ง สี อั ล ตราไวโอเลต
(Ultraviolet Protector) ใชเติมลงในไวนิล สไตลีน
โพลีเอ สเตอร และไฟเบอรกลาส
เพื่อเพิ่มอายุ
การใชงานภายใตแสงอาทิตย โดยสารที่ ใ ช เ ติ ม คื อ
คารบอนต่ํา
5.1 การผสม (Mixing) การผสม คือ การนําเอาวัสดุ
ตางชนิดกันมารวมกันและใหเฉลี่ยเขากันโดยการ
ใหวัสดุเคลื่อนที่คลุกเคลากันจนไดสภาพการผสมที่
ตองการในการผสมจะใชเครื่องผสมในถังเปดหรือ
ปดจะทําใหสารเกิดการกระแทรกและเสียดสีกัน
เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะผสมเขากันดีซึ่งจะมีเครื่อง

ผสมแบบตางๆ ที่เหมาะสําหรับชนิดและขนาดของ
พลาสติกในขณะที่ผสมเม็ดพลาสติกจะเกิดการ
เสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟาสถิตขึ้นทําใหดูดฝุน
ของสารผสมติดที่ผิวของเม็ด
5.2 ประเภทของผูประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติก
ผูผลิตวัตถุดิบ (Material Manufacturers)

ผูหลอขึ้นรูป (Mold Processors)

ผูประกอบผลิตภัณฑ (Fabricators)
ภาพที่ 1 แสดงประเภทของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมพลาสติก
5.2.1 ผูผลิตวัตถุดิบ (Material Manufacturers)
ในกลุมนี้จะแบงเปน 3 ประเภท คือ
5.2.1.ก โรงงานผูผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน
เปนโรงงานที่ตองลงทุนมหาศาล โดยใชวัตถุดิบ
ธรรมชาติ เชน กาซธรรมชาติ และ น้ํามัน ใช
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร แยกสวนประกอบออกมา
สําหรับประเทศ ไทย ดําเนินการในเปนโรงงาน
แยกกาซ ธรรมชาติที่เจาะไดตามชายฝงทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยอง
5.2.1.ข โรงงานผูผลิตวัตถุดิบขั้นปรุงแตง
แลว โรงงานผูผลิตวัตถุดิบขั้นปรุง แตงแลว
สวนมากจะเปนโรงงานที่ เชื่อมตอจากโรงงาน
ผูผลิตวัตถุดิบพื้นฐาน
ซึ่งเราเรียกรวมเรียกวา
อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ
5.2.1.ค โรงงานผูผลิตวัตถุดิบพลาสติกใน
ประเทศอุตสาหกรรมสวนมากจะรวม โ ร ง ง า น

ประเภทนี้ เ ข า กั บ โรงงานประเภทที่ ส อง ส ว น
ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นานิ ย มสร า งเฉพาะโรงงาน
ประเภทนี้เพราะมีการลงทุนนอยกวามากเพียงแตสั่ง
วัตถุดิบขั้นปรุงแตงแลวเขามา ดําเนินการตอไปอีก
ขั้นตอนหนึ่งก็ไดวัตถุดิบพลาสติกแลว
5.2.2 ผู ห ล อ ขึ้ น รู ป ( Mold
Processors)คือ โรงงานที่นําวัตถุดิบ และพลาสติก
ชนิดตางๆ ที่เปน ผงเม็ด นําลงไปหลอ ขึ้นรูป เปน
ผลิตภัณฑ ประเภทตางๆ เชน นําเอาพลาสติกผงเม
ลามี น ไปเข า เครื่ อ งอั ด เป น ถ ว ย ชาม นํ า เอาเม็ ด
พลาสติ ก โพลี ส ไตรี น เข า เครื่ อ งฉี ด (Injection
Molding) ฉีดออกมาเปนกลองใส หรือ โครงวิท ยุ
และโทรทัศน เปนตน5.2.3 ผูป ระกอบผลิ ต ภั ณ ฑ
(Fabricators)คื อ โรงงานหรื อ ผู ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมที่ นํ า เอาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ สํ า เร็ จ รู ป เช น
แผ น แท ง ที่ ผ า นขั้ น ตอนการผู ห ล อ ขึ้ น รู ป แล ว ไป
ดัดแปลงเชนนําแผนอะคริลิคไปดัดขึ้นรูปเปนแผน
ปายโฆษณา หรือของชํารวยตางๆ
5.3 การปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิต (Productivity) มีความหมาย
กวางขวางมากและอาจใหคําจํากัดความหลายอยาง
สุดแตจะนําคํานี้ไปใชกับเรื่องอะไร ถาการผลิตคือ
การนําปจจัยการผลิต (Input) เชน วัตถุดิบ แรงงาน
เครื่องจักร มาปอนสูกระบวนการผลิต (Process)
เพื่อใหไดผลิตผล (Output) ซึ่งคือสินคาหรือบริการ
ตามที่ตองการ (ภาพที่ 2)

ปจจัยการผลิต
(Input)

กระบวนการ
ผลิต (Process)

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระบบการผลิต

ผลิตผล
(Output)

5.3.1
ดังนี้

การเพิ่มผลผลิตนั้นสามารถทําไดหลายวิธี

1. พยายามเพิ่มผลผลิตโดยที่ยังใชปจจัย
การผลิตเทาเดิม
2. พยายามเพิ่มผลิตผลและปจจัยการผลิต
โดยผลิตผลที่เพิ่มขึ้นมากกวาปจจัยการผลิตที่
เพิ่มขึ้น
3. พยายามใหผลิตผลเทาเดิมโดยใชปจจัย
การผลิตนอยลง
4. ถาจําเปนตองลดปริมาณการผลิต ให
ปริมาณการผลิตที่ลดลงนอยกวาการลดของปจจัย
การผลิต
5.3.2

ทําไมจึงตองมีการเพิ่มผลผลิต
1. มีการแขงขันเพิ่มขึ้น
2. ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น
3. ตองการลดตนทุนการผลิต
4. ตองการกําไรเพิ่มขึ้น

5.3.3

วิธีในการเพิ่มผลผลิต
1. การนําวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ดีกวามาใช
2. การจัดรูปแบบของงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิต การตลาด และการบริหารใหกระชับและ
คลองตัวยิ่งขึ้น
3. การฝกคนงานและเจาหนาที่ฝายจัดการ
ใหมีความสามารถและมีความชํานาญมากยิ่งขึ้น
4. การใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนมากขึ้น
โดยการลดการสูญเสียและเศษที่ใชไมไดใหนอยลง
โดยการออกแบบผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่จะใช
วัตถุดิบไดอยางประหยัด
5. การปรับปรุงคุณภาพและลักษณะของ
ผลิตภัณฑใหดีขึ้นเพื่อใหถูกใจลูกคา
5.3.4 หลักโดยทั่วไปของการปรับปรุงงานโดย
วิธีศึกษางาน
หลักทั่วไปในการปรับปรุงงาน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตนนั้น ไมวา
จะเปนงานประเภทใด หรือลักษณะใด มีหลัก
ใหญๆที่ใชโดยทั่วไป และเหมือนกัน อยู 4 ประการ
ดวยกันคือ
1. กําจัดงานบางสวนที่ไมจําเปนหรือไมมี
ประโยชนออกไป (Eliminate) ทั้งนี้เพราะงานหรือ
ปฏิบัติการที่ไมจําเปนยอมหมายถึงการสูญเปลาของ
แรงงาน เวลา วัสดุสิ่งของ การพิจารณาขั้นงานเพื่อ
การกําจัดออกนั้นจะเริ่มโดยการพิจารณาวา “จะ
กําจัดขั้นงานไดไหม” โดยพิจารณาวา
- งานขั้นนี้อาจไมมีความสําคัญอีกตอไป
แลว
- งานขั้นนี้อาจมีขึ้นเพื่อความสะดวกของ
พนักงานเทานั้น
- งานขั้นนี้อาจตัดออกได ถามีการ
จัดลําดับขั้นงานใหม
- งานขั้นนี้อาจตัดออกได ถามีการใช
เครื่องมือที่ดีกวาเดิม
2. รวมขั้นงานหลายๆ สวนเขาดวยกันให
เปนงานขั้นเดียวกัน (Combine) เมื่องานที่ไมจําเปน
ถูกกําจัดตัดทอนออกไปแลว และเหลือแตสวนหรือ
ขั้นงานที่จําเปน หรือไมสามารถกําจัดตัดทอน
ออกไปได ขั้นตอไปก็คือ หาทางเอาขั้นงานหรือ
สวนของงานที่จําเปนนั้นมารวมเขากันใหมหรือ
จัดทําใหม เชน รวมเอางานหรือขั้นงานที่มีการ
ปฏิบัติการที่ใกลเคียงกันมาใชคนคนเดียวทํา แทนที่
จะมอบใหคนหลายคนทํา หรือทําทีละขั้น หรือทําที
ละแหง ในการรวมขั้นงานหรือสวนของงานเขา
ดวยกันนั้นกะทําไดโดยพิจารณาวา “จะรวมขั้นงาน
เขาดวยกันไดไหม” โดย
- การออกแบบสถานที่ทํางานและ
เครื่องมือใหม
- การเปลี่ยนลําดับขั้นงาน
- การเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบและ
รายละเอียดของชิ้นงาน
- การเพิ่มทักษะใหแกพนักงานผลิต

3. จัดลําดับขั้นของงานใหม (Rearrange)
หากหลักการตามขอ1 และ 2 ไมไดผลก็อาจจะทํา
การปรับปรุงไดโดยการเปลี่ยนคน เปลี่ยนสถานที่
หรือเปลี่ยนลําดับการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเสียใหมใหเหมาะสม เชน คนนี้ไม
เหมาะสมกับงานอยางนี้ก็เอาไปทํางานอื่นที่เขา
สนใจและถนัด สวนลําดับขั้นในการผลิตหรือการ
ปฏิบัติงานก็เชนเดียวกัน ขั้นไหนกอนขั้นไหนหลัง
มันจะดองเปนไปตามกระบวนการ ตามเหตุผล
ตามสามัญสํานึก ถาลําดับขั้นตอนผิดงานจะเดินไม
สะดวกทันที จําเปนที่จะตองจัดลําดับเสียใหม การ
จัดลําดับขั้นงานนั้นพิจารณาวา “ จะจัดลําดับขั้น
งานใหมไดไหม ” เพื่อใหเกิด
- การลดขั้นงานบางขั้นใหสั้นลงหรืองาย
ขึ้น
-การลดขั้นงานขนยายวัสดุและการเดิน
- การประหยัดพื้นที่ในการทํางานและ
ประหยัดเวลา
- การใชเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพขึ้น
4. ปรับปรุงงานขั้นหนึ่งๆ ใหงายขึ้น
(Simplify) ไดแก การทําการปรับปรุงงานใหมีการ
ปฏิบัติการที่งายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง เชน งาน
ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุงยากสลับซับซอนปฏิบัติ
ยาเขาใจยาก ก็ตองหาทางทําใหงายขึ้น หาทางใช
เครื่องผอนแรงหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย
และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถา
สามารถทําได ในการปรับปรุงขั้นงานนั้นจะ
พิจารณาวา “จะปรับปรุงขั้นงานไดไหม” โดย
- การวางผังสถานที่ทํางานใหม
- การใชเครื่องมือที่ดีขึ้น
- การฝกพนักงาน การคุมงานอยางดีและ
มีการบริการอยางดี
- การแบงขั้นงานใหยอยลงถาจําเปน
จากหลักการของการปรับปรุงงานนั้นจะเห็นไดวา
“ การกําจัด” ควรจะมากอนทั้งนี้ก็เพื่อไมใหเกิด
ปญหาวา งานบางขั้นไดเสียเวลาจัดรวม จัดลําดับ

หรือปรับปรุงไปแลวจึงพบวาไมจําเปนตองทํา “
สวนการรวม ” ควรจะทําถัดมา เพื่อไมใหเกิดกรณีที่
มีการจัดลําดับขั้นงานกอน จนโอกาสที่จะรวมขั้น
งานหมดไป “ การจัดลําดับ ” ควรจะทําภายหลังจาก
ที่ไดมีการกําจัดและยุบงานเขารวมกันแลว “ การ
ปรับปรุง ” งานนั้นเปนเรื่องที่ไมกระทบกระเทือน
กระบวนการทํางาน เนื่องจากเกี่ยวของเฉพาะงาน
แตละชิ้น จึงควรมาหลังสุดเมื่อแนใจวางานทุกงาน
จําเปน เปนงานที่กะทัดรัดและมีลําดับที่ถูกตองแลว
จากการที่ไดศึกษามาจะนําเอาความรูและทฤษฎีที่
เกี่ยวของตางๆ นํามาใชกับโรงงานไดนามิคเคมี
คัลส จํากัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานให
มากกวาในปจจุบันเพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

6. ศึกษาขั้นตอนการขัดสกรู
จากการวิเคราะหในตารางที่ 1 จะเห็นได
วา ผลผลิตจะออกมาจากเครื่องจักรโดยตรง แสดง
วาการหยุดของเครื่องจักรจึงเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค
ซึ่งสาเหตุของการหยุดเครื่องจักรนั้นมาจากหลาย
สาเหตุ เชน วิธีการทํางาน พนักงาน แตสิ่งที่ถือไดวา
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเครื่องจักรหยุดทํางานมาจาก
การขัดสกรู เพื่อทําความสะอาดเครื่อง จึงไดนําผัง
กางปลามาทําการวิเคราะหเพื่อหาเวลาที่ไร
ประสิทธิภาพ
6.1 วิเคราะหผังกางปลา
จากที่ไดศึกษาและวิเคราะหผังกางปลา
แลวทําใหไดรับทราบปญหาตาง
ของเวลาที่ไร
ประสิทธิภาพจากการผลิต ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึง
ไดทําการวิเคราะหของแตละหัวขอในกางปลาเพื่อ
หัวขอที่มีปญหามากที่สุดมาทําการศึกษาตอไปโดย
มีรายละเอียดของแตละสาเหตุดังแสดงในภาพที่ 3
และตารางที่ 2 ถึง 6

วางแผน

เครื่องมือ
เครื่องมือไมไดมาตรฐาน

ขาดแคลนวัตถุดิบ

ขาดการซอมบํารุง

รอคอย

เลือกลงงานไมเหมาะ

วางเครื่องมือไมเปนระเบียบ
เวลาที่ไร
ประสิทธิภาพใน
การผลิต

ชนิดเม็ดที่อยูในสกรู
ทําความสะอาดเครื่อง

ไมสนใจ
พนักงานมาใหม

ใชเครื่องมือไมถูกตอง

ไมเขาใจลําดับการทํางาน

เกิดอุบัติเหตุ
แรงงาน

ขาดการฝกอบรม

สกรู

วิธีการ

ภาพที่ 3 การวิเคราะหผังกางปลา

ตารางที่ 2 เครื่องมือ
ลักษณะสาเหตุ
เครื่องมือ
ขาดการซอมแซม
เครื่องมือไมได
มาตรฐาน
มีเครื่องมือที่จํากัด
รวมคะแนน

มาก
(3)

ปานกลาง
(2)

นอย
(1)





6 คะแนน

ลักษณะสาเหตุ

ตารางที่ 3 แรงงาน
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

แรงงาน
ใชเครื่องมือไมถูกตอง
ประมาททําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขาดการฝกอบรมจากหัวหนา
งาน
รวมคะแนน

ลักษณะสาเหตุ
การขัดสกรู
ชนิดเม็ดที่อยูในสกรูทําให
ขัดยาก
พนักงานขาดประสบการณ
ตัวสกรูทําความสะอาดยาก
รวมคะแนน

ลักษณะสาเหตุ
วิธีการ
เรียนรูจากการถายทอดของ
พนักงานดวยกันเอง
ไมเขาใจลําดับการทํางาน
ขาดการฝกอบรม
รวมคะแนน

นอย
(1)




5 คะแนน
ตารางที่ 4 การขัดสกรู
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

นอย
(1)





ตารางที่ 5 วิธีการ
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

8 คะแนน

นอย
(1)




5 คะแนน

ลักษณะสาเหตุ

ตารางที่ 6 การวางแผน
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

การวางแผน
เลือกงานที่จะลงเครื่องไม
เหมาะสม
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
ไมมีการประสานงานกับฝาย
ผลิต
รวมคะแนน
ดังนั้นเมื่อไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ ในผัง
กางปลาแลวก็จะมาสรุปปญหาที่สงผลกระทบกับ
การผลิตมากที่สุดแลวจะเอาปญหานั้นมาวิเคราะห

นอย
(1)




5 คะแนน
เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป โดยไดจัดทําตารางสรุป
ปญหาเพื่อใหงายตอการเขาใจ ดังแสดงในตารางที่7

ตารางที่ 7 สรุปปญหาที่เกิดขึ้นของเวลาที่ไรประสิทธิภาพจากการผลิต
สาเหตุที่ทําใหเกิดเวลาที่ไร
คะแนนที่ได
หมายเหตุ
ประสิทธิภาพจากการผลิต
เครื่องมือ

6

แรงงาน

5

การขัดสกรู
วิธีการ
การวางแผน

8
5
5

จากตารางที่ 7 ทําใหสามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดไดโดยพบวาการขัดสกรูทําใหสูญเสียเวลา
ในการผลิตมากที่สุดดังนั้นในหัวขอตอไปจะวาดวย
6.2 วิเคราะหเวลาในการขัดสกรู
การวิ เ คราะห เ วลาในการขั ด สกรู เ ป น การ
นําเอาเวลาในแตละขั้นตอนยอยของการขัดสกรูนํามา
หาค า เฉลี่ ย สํ า หรั บ นํ า ไปวิ เ คราะห ห าแนวทางการ
ปรับปรุงตอไป

*เสียเวลามากที่สุด*

เรื่องการวิเคราะหเวลาในการขัดสกรูเพื่อนําไปสู
การเพิ่มผลผลิต

การคํานวณหาคาเฉลี่ยสําหรับขอมูลที่ไมไดแจกแจง
ความถี่ถามีขอมูลชุดหนึ่งคือ X1,
X2, X3, Xn
คาเฉลี่ยของขอมูลชุดนี้คือ
คาเฉลี่ย = X = (X1 + X2 + ………+Xn) /n

เมื่อ X คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต
n คือ จํานวนขอมูล

7. หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต
จากการที่ผูวิจัยไดทําการอธิบายขั้นตอนการ
ขัดสกรู และไดนําขั้นตอนแตละขั้นตอนไปทําการ
บันทึกเวลาจากการปฏิบัติงานจากนั้นผูวิจัยไดทําการ
วัดแนวโนมเขาสูสวนกลางดวย วิธีมัชฌิมาเลขคณิต
เปนการหาคาเฉลี่ยของตัวอยางการบันทึกเวลา ซึ่ง
หลังจากที่ไดขอมูลทั้งหมดแลวผูวิจัยไดทําการบงชี้
ปญหาการขัดสกรูเพื่อนําไปวิเคราะหหาแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเครื่องจักรตอไป ใน
การเพิ่มผลผลิตใหกับโรงงานนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน
แตผูวิจัยนั้นจะเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
เครื่องจักรคือการใหมีชั่วโมงการทํางานในแตละวัน
สูงที่สุดโดยจะวิเคราะหการขัดสกรูของแตละขั้นตอน
วาขั้นตอนไหนที่สามารถรวมเขากันไดบาง โดยจะใช
หลักการตั้งคําถามเบื้องตนจากที่ไดศึกษามาประกอบ
ในการวิเคราะหและนําผังกางปลามาวิเคราะหโดย
ละเอียดโดยการใชเทคนิคการตั้งคําถามเบื้องตนนั้น
สามารถแบงการวิเคราะหออกได 4 แบบ คือ
-กําจัดขั้นงานบางสวนที่ไมจําเปนหรือไมมี
ประโยชนออกไป (Eliminate)
-รวมขั้นงานหลายๆสวนเขาดวยกันใหเปนงาน
ชั้นเดียวกัน (Combine)
-จัดลําดับขั้นของงานใหม (Rearrange)
-ปรับปรุงงานขั้นหนึ่งๆใหงายขึ้น (Simplify)
จากการใชเทคนิคการตั้งคําถามเบื้องตนนั้น
สามารถใชเทคนิคการจัดลําดับงานใหม(Rearrange)
และเทคนิคการรวมงานเขาดวยกัน (Combine) ซึ่ง
เทคนิคดังกลาวเปนหนึ่งในเทคนิคที่ใชปรับปรุงงาน
มาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาของเวลาที่ไร
ประสิทธิภาพดังกลาว

8. การวิเคราะหการจัดการเพื่อลดเวลาที่ไร
ประสิทธิภาพ โดยแบงออกเปน 2 สวนที่จะทําการ
พิจารณาดังนี้
8.1 การวิเคราะหขั้นตอนการขัดสกรู
กอนปรับปรุง
เปดน้ําหลอเย็นออกจากกระบะ
(12.82 นาที)

นําเม็ดพลาสติกทําการไลลาง
(6.75 นาที)

ทําความสะอาดหัว DIE
(14.10 นาที)
เครื่องจักร
หยุดทํางาน
การเปลี่ยนสกรีน
(5.13 นาที)

การดึงตัวสกรูออกมาขัดโดยใชแปลงขัด
(6.42 นาที)

การใชน้ํามันซักแหงขัดสกรู
(6.98 นาที)

การใชแปลงผาขัดในกระบอก
(7.12 นาที)

การนําสกรูเขาขางในกระบอกสกรูและ
ขันน็อต
(8.91 นาที)

เปดน้ําหลอเย็นลงกระบะ
(12.91 นาที)

นําเม็ดพลาสติกทําการไลลาง + ปลอยน้ํา
ออกจากกระบะ + ปลอยน้ําลงกระบะ
เครื่องจักรทํางาน

ทําความสะอาดหัว DIE
(14.10 นาที)

เปลี่ยนสกรีน
(5.13 นาที)

การดึงตัวสกรูออกมาขัด
(6.42 นาที)
เครื่องจักรหยุด
การใชน้ํามันซักแหงขัดสกรู
(6.98 นาที)

การใชแปลงผาขัดในกระบอก
(7.12 นาที)

นําสกรูเขาขางใน กระบอกและทําการ
ขันน็อต (8.91 นาที)

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการขัดสกรูกอนการปรับปรุง
รวมเวลาที่ใชในการขัดสกรูกอนปรับปรุง 81.14 นาที
รวมเวลาที่ใชในการขัดสกรูหลังปรับปรุง 48.66 นาที
8.2 การวิเคราะหขั้นตอนการ ขัดสกรูโดยใชหลักการจัด
ลําดับขั้นการทํางานใหม (Rearrange)
8.2.1 สวนของงานที่ตองกระทําเมื่อเครื่องจักร
หยุดทํางาน คือ งานที่ตองใหเครื่องจักรหยุดทํางานกอน
พนักงานจึงจะสามารถทํางานได
8.2.2 สวนของงานที่ไมจําเปนตองหยุด
เครื่องจักร คือ งานที่ไมตองหยุดเครื่องจักรพนักงาน
ก็สามารถที่จะทํางานได

ตารางที่ 8 แสดงขอมูลกอนทําการปรับปรุงและหลังทําการปรับปรุง
รายละเอียด
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ผลตาง

เวลาที่ใชในการขัดสกรู

81.14 นาที

48.66 นาที

32.48 นาที

ผลผลิต
ราคาขาย
คิดเปนรายได
ตนทุนในการขัดสกรู
คิดเปนผลกําไร / ป

1,194.91 กก. / วัน
6.80 บาท / กก.
8,125.388 บาท
920.83 บาท
2,161,367.4 บาท

1,276.06 กก. / วัน
6.80 บาท / กก.
8,677.208 บาท
482.62 บาท
2,458,376.4 บาท

81.15 กก. / วัน
551.82 บาท
438.21 บาท
297,009 บาท

ดังนั้นหลังจากทําวิธีใหมแลว จะทําใหลดเวลาการขัด
สกรูจาก 100% ลดลง 40.03% คงเหลือเวลาที่ขัดสกรู
แค 48.66 นาที จาก 81.14 นาที ดังแสดงในภาพที่ 4
100

81.14

กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

80

48.66

60
40
20
0
1

ภาพที่ 4 กราฟของเวลาในการขัดสกรูกอน-หลัง ปรับปรุง

9. การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร
การศึกษาและวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
ของโรงงานศึกษาโดยเปรียบเทียบเวลาที่ลดลงจาก
ที่ไดทําการปรับปรุงกระบวนการขัดสกรูสะทอ น
เปนมูลคาผลผลิตของโรงงานพบวาทําใหมีกําไรที่

ระยะเวลา

ผลกําไร / ป

เพิ่ ม ขึ้ น 13.74% ดั งตารางที่ 9 และตนทุนใน
กระบวนการขัดสกรูกอนและหลังปรับปรุงแสดงดัง
ตารางที่ 10 และภาพที่ 5

ตารางที่ 9 แสดงผลกําไรกอนและหลังปรับปรุงกระบวนการขัดสกรู
ผลกําไร
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
( บาท )
(เปอรเซ็นต )
( บาท )
( บาท )
2,161,367.4
2,458,376.4
297,009
13.74

แสดงการเปรียบเทียบผลกําไรของโรงงาน กอน – หลั งปรับปรุง ระยะเวลา 1 ป
ผลกําไร

2500000
2400000
2300000
2200000
2100000
2000000

กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลกําไรของโรงงาน กอน – หลัง ปรับปรุงระยะเวลา 1 ป
ตารางที่ 10 แสดงตนทุนในกระบวนการขัดสกรูกอน – หลังปรับปรุง
รายการตนทุน
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
66.00
66.00
แรงงาน
66.57
66.57
น้ํามันซักแหง
15.00
15.00
เศษผา
เม็ดพลาสติก

350.00

56.00

Prewax ( ผงขัดสกรู )
คาไฟฟา
รวม

63.00
360.26
920.83

63.00
216.05
482.62

หมายเหตุ

= 8 ชั่วโมง
= 28 วัน
= 300 วัน

1 วันทํางาน
1 เดือนทํางาน
1 ปทํางาน

ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหและทําการปรับปรุงเพื่อ
ลดเวลาในการขั ด สกรู ใ นกระบวนการผลผลิ ต
วัตถุดิบที่ปรุงแตงแลวในงานวิจัยซึ่งอาจไมใชวิธีที่ดี
ที่สุด อยางไรก็ตามในการวิเคราะหการปรับปรุงยัง
มีอยูอีกหลายวิธี ดังนั้นเพื่อใหเปาหมายของการลด

หมายเหตุ

หลังปรับปรุง ใช Scrap
แทนเม็ดพลาสติก

เวลาในการขัดสกรูลดลงในกระบวนการผลิตและ
สมบูรณยิ่งขึ้น จึงควรทําสิ่งเหลานี้เพิ่มขึ้นไปดวย
1. ควรมีการออกแบบสราง จิ๊ก และ ฟก
เจอร สําหรับการจับสกรูเกลียวที่จะออกมาจากรู
กระบอก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
ควรพิจารณาในเรื่องการลดแรงงานและลดปญหา
ความเมื่อยลาในการทํางานของ

พนักงานลงดวยและควรมีการประสานงานกัน
ระหวางแตละแผนกใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
เพื่อความสําเร็จขององคกร
2. ควรจัดใหมีการอบรม และทําการ
ฝกฝนผูปฏิบัติงานใหเกิดทักษะ และความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในขั้นตอนการขัดสกรู

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คุณพาณิช ถิตยสถาน ผูจัดการ
โรงงานไดนามิค เคมีคัลส จํากัด ที่ไดอนุญาตใหมี
การนําขอมูลของโรงงานมาทําวิจัย รวมทั้ง
พนักงานฝายผลิตทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปน
อยางดี
บรรณานุกรม
เซ็นซับบุโร คาตายามา. “การลดตนทุนการผลิต
ในสถานประกอบการ” กรุงเทพฯ: สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 2546
โซเฮ ฮิมิ. “การลดตนทุนในสถานประกอบการ”
กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน). 2540
วัชรินทร สิทธิเจริญ. “การศึกษางาน” กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร. 2547
สาคร ตันธโชติ. “กรรมวิธีการผลิต” กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร. 2538

ซึ่งถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งในกระบวนการ
ผลิต
3. นอกจากนั้นควรมีการสรางแรงจูงใจ
ใหแกพนักงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ลด
ปญหา การขาดงาน มาสาย และควรสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกพนักงานเพื่อลดปญหาการลาออกของ
พนักงานดวย

