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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดของเสี ยประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตขึ้นรู ป
ฝาปิ ดผนึ กขวดผลิตภัณฑ์ชนิ ดฝาแมกซี่ โดยใช้เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุ และ
เพื่อการปรับปรุ งคุ ณภาพในกระบวนการผลิ ตตั้งแต่เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดยเก็บข้อมูลจากใบตรวจ (Check sheet) และวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดย
แจกแจงปั ญหาด้วยแผนภู มิ พ าเรโต (Pareto-Diagram) พร้ อมแสดงความถี่ ของปั ญ หา เพื่ อแยกความส าคัญ
ตามลาดับด้วยกฎพาเรโต 80:20 ส่ วนการเลื อกแก้ไขในส่ วนที่มีของเสี ยมากที่สุดโดยการใช้แผนผังก้างปลา
(Fish-bone diagram) เพื่อเลื อกส่ วนที่จะนามาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่าของเสี ยที่เกิ ดมากสุ ด คือ ฝาไม่
ตรงศูนย์ ไลน์เนอร์เลอะ, ฝาสกปรก ฝาเบี้ยว ฝาเป็ นรอยขูดขีด ฝาเลอะน้ ายา ฝาแตก เศษไลน์เนอร์ติดขอบฝา
ผลการดาเนิ นการปรับปรุ งของเสี ย ในช่วงเดือนสิ งหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2561 สามารถลดลงได้ถึง
841,684 ฝา โดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากเดิม 4.177 % ลดลง 2.582% ลดลงจากเดิมได้ 38.161 % เมื่อนาของเสี ยที่
ลดลงมาเปรี ยบเทียบเพื่อหาค่าการสู ญเสี ยของผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปจะมีโอกาสจาหน่ายสู่ ลูกค้า
ต่อฝาในราคา 0.75 บาท ผลที่ได้จากกระบวนการนี้ สามารถลดการสู ญเสี ยของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่สูญเสี ย
ไป 2,205,648 ฝาลดลงเป็ นจานวนที่สูญเสี ยไป 1,363,964 ฝา สามารถลดมูลค่าการแก้ไขสิ นค้าได้ 631,236 บาท
ในรอบ 3 เดือน ถ้าคิดเป็ นปริ มาณการสู ญเสี ยรายได้ต่อปี จะเท่ากับ 2,525,052 บาท
คาสาคัญ : ฝาแม็กซี่ , การลดของเสี ย , 7 QC Toots
* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หลัก
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ABSTRACT
The purpose of this research was to reduce wastes from cap out of center alignment by using the
quality control tool to analyze the data from May 2018 to July 2018. The check sheet and Pareto was employed
in the inspection and data collection of wastes from the production department. In this process, the frequency
of problem occurrence was indicated by using the 80:20 Theory to solve the problem in the part with largest
number of wastes. The outcome data was analyzed by using the Fishbone Diagram. From the results of the study
found that the most waste is : Cap out of center alignment dirty lines, dirty cap crooked lid cap is scratche Cap
smear liquid cracked cap scraps on the edge of the cap
Waste improvement results In August Until October 2018, can be reduced by 841,684 cap By
percentage from 4.177%, down 2.582%, down from the original 38.161% when the waste is reduced Compare
to find the loss value of the product. When manufactured as a finished product, there will be an opportunity to
sell to customers per cap at the price. 0.75 baht. The result of this process can reduce the loss of product value.
From the original loss of 2,205,648 cap Reduced to a loss of 1,363,964, the cap can reduce the value of product
revision by 631,236 baht in 3 months If the amount of annual income loss is equal to 2,525,052 Million baht.

บทนา
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่ธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนงมีการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงและข้อมูลทาง
การตลาดที่แสดงว่าลูกค้ามีความต้องการสิ นค้าที่มีความหลากหลายในเวลาที่รวดเร็ ว การเพิ่มอัตราการผลิตและ
การปรั บปรุ งการทางานนั้นจึ ง เป็ นหัวใจที่ สาคัญของการอยู่รอดทางธุ รกิ จและการเติ บ โตทางอุ ตสาหกรรม
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ผูป้ ระกอบการจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องผลิ ตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีตน้ ทุนต่าด้วยประสิ ทธิ ภาพที่สูงสุ ดและต้องลดเวลาในการผลิตเพื่อให้
สามารถส่ งสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่เร็ วขึ้น อุตสาหกรรมงานฝาปิ ดผนึ กขวดก็ได้รับผลกระทบในปั จจัยต่างๆ
โดยปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีสองปั จจัย คือราคาและคุณภาพทาให้อุตสาหกรรมฝาปิ ด
ผนึกขวด ต้องทาการปรับตัวอย่างมากจาเป็ นต้องอาศัยเทคนิ คที่เหมาะสม มาทาการปรับปรุ งสภาพการผลิ ตให้
ต้นทุนสิ นค้าต่ าและมีคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรมที่
ประกอบการเกี่ยวกับ ฝาปิ ดผนึ กขวด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก
และฝาคอมโพสิ ต สาหรับปิ ดผนึ กขวดบรรจุ เครื่ องดื่ มหลากหลายประเภท เช่ น น้ าอัดลม นมถัว่ เหลื อง เบียร์
โซดา เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง น้ าผลไม้ สุ รา ชา น้ าดื่ม ซุ ปไก่สกัด รังนก ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาที่เกี่ยวกับ
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การควบคุ มคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ฝาแม็กซี่ จากการเก็บข้อมูลในช่ วงเดื อนพฤษภาคม ถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2561 พบว่าจานวนของเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิ ตโดยมีลกั ษณะบกพร่ องของผลิ ตภัณฑ์ เช่น ฝาไม่ตรง
ศูนย์ ไลน์เนอร์ เลอะ ฝาเบี้ยว ฝาเป็ นรอยขูดขีด ฝาเลอะน้ ายา เศษไลน์เนอร์ ติดขอบฝา ฝาแตก สัดส่ วนของเสี ย
ทั้งหมดแสดงในรู ปภาพที่ 1

รู ปภาพที่ 1 ลักษณะบกพร่ องของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรู ปฝาแม็กซี่
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสี ยโดยใช่เหตุและด้านคุณภาพของสิ นค้า จึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่ทางผูว้ จิ ยั จะทาการวิจยั
ค้นหาและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเพื่อลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ดัง นั้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา หาวิ ธี ด าเนิ น การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
กระบวนการผลิตที่เกิดของเสี ยมากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ของเสี ยที่เกิดจากฝาไม่ตรงศูนย์ มาทาการแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อลดปั ญหาของเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนขึ้นรู ปฝาแม็กซี่

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. การศึกษากระบวนการผลิต และศึกษาข้อมูลการลดของเสี ยในกระบวนการผลิตของโรงงาน
กรณี ศึกษา
2. ใช้เครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7 Tools) เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์การลดของเสี ย เพื่อเป็ นแนวทางการลดของเสี ยในกระบวนการ
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ขอบเขตการศึกษา
1. การวิจยั ครั้งนี้ทาการศึกษาข้อมูลเฉพาะ บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน) เท่านั้น
2. ใช้เครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพ เพื่อลดของเสี ย ทาการศึกษาเฉพาะกระบวนการขึ้นรู ปฝา
แม็กซี่ ของโรงงานในกรณี ศึกษา
3. การวิจยั ครอบคลุมถึงการประยุกต์โดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือต่างๆ ด้านทฤษฎีการควบคุม
คุณภาพโดยทาการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังทาการวิจยั
4. ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กรอบแนวทางการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสี ยในกระบวนการผลิต
2. หาสาเหตุปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการขึ้นรู ปฝาแม็กซี่
3. ศึกษาผลกระทบเพื่อทาการแก้ไข
4. เสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ลดของเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
2. ลดระยะเวลาในการทางานและต้นทุนการผลิต
3. สามารถนางานวิจยั มาพัฒนาต่อให้ดียงิ่ ขึ้นได้
4. สามารถนาแนวคิดงานวิจยั นี้มาประยุกต์ใช้ในส่ วนอื่นๆ ของบริ ษทั ได้

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อนันตชัย จันทรสถาพรจิต (2559) ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสู ญเสี ยต่างๆ แฝงอยูไ่ ม่
มากก็นอ้ ยซึ่ งเป็ นเหตุให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการต่ากว่าที่ควรจะเป็ น เช่น ใช้เวลานานใน
การผลิต สิ นค้าคุณภาพต่าต้นทุนสู ง ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพื่อพยายามจะลดความสู ญเสี ยเหล่านี้เกิดขึ้นมากมาย
แนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota
production system) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการ ได้แก่
1. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
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3. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการขนส่ ง (Transporation)
4. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5. ความสู ญเสี ยเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7. ความสู ญเสี ยเนื่องจากการผลิตของเสี ย (Defect)
อนัน ตชัย จัน ทรสภาพรจิ ต (2559) (7 QC Tools) ในปี ค.ศ. 1946 JUSE หรื อ Union of Japanese
Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม กับการจัดตั้งกลุ่ม Quality Control Research Group ขึ้น ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1954 Dr. J.M. Juran ได้ถูกเชิญมายังประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ ค้นคว้าให้การศึกษาและ
เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องระบบการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อลบภาพพจน์สินค้า
คุณภาพต่าราคาถูก ออกจากสิ นค้าที่ "Made in Japan" และเพิม่ พลังส่ งออกไปพร้อมๆ กัน หลังจากนั้นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งก็คือ Japanese Industrial Standards (JIS) marking system ได้ถูกกาหนดเป็ น
กฎหมายในปี ค.ศ. 1950 พร้อม ๆ กับการเชื้อเชิญ Dr. W.E. Deming มาเปิ ดสัมมนาทาง QC ให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับ
ต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ นับเป็ นการจุดประกายของการตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ อันตามมาด้วยการ
ก่อตั้งรางวัล Deming Prize อันมีชื่อเสี ยง เพื่อมอบให้แก่โรงงานซึ่ งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพดี เด่น
ของประเทศ ผูบ้ ริ หารระดับสู งภายในองค์กรในการนาเทคนิ ค เหล่ านี้ ม าใช้งาน โดยได้รับความร่ วมมื อจาก
พนักงานทุก ๆ คน นับเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพัฒนาและรวบรวมเครื่ องมื อที่ ใช้ในการควบคุ มคุ ณภาพรวม 7
ชนิด ที่เรี ยกว่า QC 7 Tools มาใช้ สาหรับเครื่ องมือทั้ง 7 ชนิด

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธนกฤษ ซุ่ นเซ่ ง (2557) ได้ท าการทดลองลดของเสี ย ประเภทจุ ดดาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการฉี ด
พลาสติก โดยใช้เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุและเพื่อปรับปรุ งคุณภาพตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ.2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ซึ่ งได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ทาการตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมข้อมู ล จานวนของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต เพื่ อน ามาแจกแจงปั ญ หาด้วยแผนภู มิ พ าเรโต (Pareto
Diagram) และแสดงความถี่ของปั ญหาเพื่อแยกความสาคัญตามลาดับด้วยกฏพาเรโต 80:20 ในการเลื อกแก้ไข
ส่ วนที่มีของเสี ยมากที่สุด สามารถลดการเกิดของเสี ยประเภทจุดดาจากเดิม 0.23% ลดลงเป็ น 0.07% ลดลงจาก
เดิม 69.56% และคิดเป็ นมูลค่าที่ลดลงได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี
กี รติศกั ดิ์ กี รติอศั มเดช (2555) ได้ทาการทดลองลดของเสี ยในกระบวนการผลิตฝากระป๋ องโดยใช้
เทคนิ คการควบคุ มกระบวนการเชิ งสถิ ติ มาช่ วยในการควบคุ มการผลิ ตและใช้เครื่ องมื อควบคุ มคุ ณภาพทั้ง 7
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อย่างมาช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น สามารถลดปั ญหาผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วน
บนชิ้นงานให้มีจานวนลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปั ญหาก่อนปรับปรุ งอยูท่ ี่ 63.27% สามารถลดการสู ญเสี ยมูลค่า
สิ นค้าได้เป็ นจานวน 127,519 ชิ้น ซึ่ งมีมูลค่าการขายทางการตลาดเป็ นจานวน 223,158.25 บาท และสามารถเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในการจัดส่ งของที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและเพิ่มผลประกอบการโดยรวมให้
สู งขึ้นด้วย
อนันตชัย จันทรสถาพรจิต (2559) ได้ทาการทดลองลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสิ นค้า
แบบตามสั่งของโรงงานกรณี ศึกษา โดยการใช้เครื่ องมือควบคุ มคุ ณภาพ 7 อย่าง (QC 7 Tools) ในการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา และระดมความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งเพื่อแก้ไข
ปั ญหา จึงได้ใช้แผนภู มิพาเรโตในการเลื อกหน่ วยงานที่มีปัญหามากสุ ดมาวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาด้วย
แผนภูมิกา้ งปลา เพื่อวางมาตรการแก้ไขปั ญหาจากการระดมความคิดสามารถลดของเสี ยลงได้เหลือ 1.53 %
ไพสิ ฐ ชัยชาญ (2556) ได้ทาการทดลองลดของเสี ยที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิ ตหัวปากกาลู กลื่ น
กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตหัวปากกาในจังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานมีปัจจัย
มาจาก คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่ งเป็ นตัวแปรต้นที่จะให้เกิดความผิดพลาด
ต่างๆ จากการปรั บปรุ งกระบวนการเพื่อทาการลดของเสี ยพบว่าอัตราของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากระบวนการลดลง
เหลื อ ร้ อ ยละ 5.29 หลัง จากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ งลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 2.89 ของจ านวนหัว ปากกาลู ก ลื่ น ที่ เ สี ย ใน
กระบวนการผลิต
ขวัญเพชร อบอุ่น(2550) ได้ทาการศึกษาปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องในการลดของเสี ยในอุ ตสาหกรรมการ
ผลิ ตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยหลักที่ ทาให้เกิ ดของเสี ย จากการขาดความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เครื่ องจักร วิธีการทางาน และวัตถุดิบ จึงทาการแก้ไขโดยการใช้ KAIZEN การใช้วงจรบริ หารและ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง หรื อวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน การใช้
Why-Why Analysis เพื่อทาการวิเคราะห์หาสาเหตุข องปั ญหาและเป็ นแนวทางในการกาหนดวิธีแก้ไข การใช้
QC Technique เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บและเสนอข้อมูลการใช้หลักการ 5W1H ในการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงานจากการปรับปรุ งการดาเนิ นงานตามขั้นตอน การวิจยั ได้เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ งเดิม
ปริ มาณการผลิต 13,000 ตัว / เดือน ตรวจพบของเสี ย 414 ตัว คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ 3.2 % หลังทาการแก้ไข ปริ มาณ
การผลิต 13,000 ตัว / เดือน พบของเสี ยเพียง 231 คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ได้ 1.8 % สามารถลดของเสี ยจากเดิมได้ 1.4
% ลดต้นทุนการผลิตได้ 47,750 บาท/เดือน
วรรณา ทองสุ ข (2551) ได้ทาการศึกษาการลดต้นทุนการผลิตสาหรับการผลิตชุดประกอบสายไฟ
จากการศึกษาพบว่าของเสี ยจากกระบวนการทดสอบแบบทาลายสู งเป็ นอันดับแรกร้ อยละ 85 จากนั้นจึงได้
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ออกแบบการทดลองพบว่าปั จจัยค่าความสู งในการย้ าลวด ปลายลวดไม่โผล่และลวดขาด มีผลกระทบอย่างมี
นัย ส าคัญต่ อค่ า รั บ แรงดึ ง บกพร่ อง จากนั้นได้ใ ช้เครื่ องมื อ Why-Why Analysis ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมและเครื่ องมือในการควบคุ มคุ ณภาพเพื่อกาหนดการแก้ไข หลังจากนั้นจึงได้ออกแบบแผนในการ
ควบคุมใหม่และทาการลดแรงดึงในเหมาะสม สามารถลดข้อบกพร่ องได้ร้อยละ 83.51 หรื อ 133,632 บาท/ปี

วิธีการดาเนินการศึกษา
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบ Check Sheets ที่ผูว้ ิจยั ได้ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ งในบริ ษทั โดยเป็ นการเก็บข้อมูลอย่างง่าย โดยมีรายการของการเกิดของเสี ยที่เกิดขึ้น และนาข้อมูลของการ
เก็บข้อมูลมาใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะทาให้เห็นข้อมูลของๆ เสี ยออกมาจากการผลิตได้อย่างชัดเจน
ดังรู ปภาพที่ 2

รู ปภาพที่ 2 ตัวอย่างใบ Check Sheets
2. ขั้นตอนและวิธีการทาวิจัย
สาหรับงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) มาทาการศึกษาการเก็บข้อมูล
หาสาเหตุ ศึกษาผลกระทบเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ และเสนอแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อลดของ
เสี ยในกระบวนการขึ้นรู ปฝาแม็กซี่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขั้นตอนในการดาเนิ นการแก้ไขกระบวนการผลิ ต
ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั รู ปภาพที่ 3
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รู ปภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการไหลของขั้นตอนการดาเนิ นงาน
3.การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีของแผนภูมิพาเรโตตามรู ปภาพที่ 1 พบว่าเปอร์ เซ็นต์ของสัดส่ วนของเสี ย ฝา
ไม่ตรงศูนย์ จัดอยูใ่ นอันดับแรกของปั ญหาเท่า 45.0% ซึ่ งในส่ วนของลักษณะข้อบกพร่ อง ฝาไม่ตรงศูนย์ ที่จะเข้า
ไปทาการศึกษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขเนื่องจากมีจานวนเสี ยเสี ยมากเป็ นอันดับที่ 1 ดังรู ปภาพที่ 4
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รู ปภาพที่ 4 ลาดับความสาคัญของเสี ยที่เกิดขึ้นจากมากไปหาน้อย

ผลการศึกษา
1. วิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
การระบุสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดปั ญหาผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ โดยการ
ระดมสมองจากผูม้ ีประสบการณ์การผลิต เพื่อรวบรวมสาเหตุต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเกิ ดปั ญหาผลิ ตภัณฑ์
บกพร่ องให้ได้มากที่ สุดโดยนาเสนอผ่า นทางผังแสดงเหตุ และผล (Cause and effect diagram) ซึ่ งโดยทัว่ ไป
สาเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะเกิดจาก 4M คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ที่คาดว่าจะมีอิทธิ พล
ต่อการเกิดปั ญหาผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ อง ดังรู ปภาพที่ 5
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รู ปภาพที่ 5 ผังแสดงเหตุและผลหรื อแผนผังก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทฝาไม่ตรง
ศูนย์
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดปั ญหาผลิตภัณฑ์บกพร่ อง เพื่อรวบรวมสาเหตุต่างๆที่
ส่ งผลกระทบต่อการเกิดปั ญหาผลิตภัณฑ์บกพร่ องให้ได้มากที่สุดโดยนาเสนอผ่านทางผังแสดงเหตุและผล หรื อ
แผนผังก้างปลา ซึ่ งโดยทัว่ ไปสาเหตุที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิ ตจะเกิ ดจาก 4M คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ
และวิธีการ เนื่องจากในการผลิต ฝาแม็กซี่ นั้นจะขึ้นรู ปด้วยเครื่ องจักรต้องใช้คนในการปรับตั้งค่า ให้เหมาะสม
ตามสภาวะการควบคุมการผลิตความคลาดเคลื่อนจึงมีอยูบ่ า้ ง ของเสี ย
จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต คณะผูว้ จิ ยั ได้สามารถสรุ ปสาเหตุที่ทาให้เกิด
ข้อบกพร่ องในกระบวนการขึ้นรู ปฝาแม็กซี่ ของเสี ยประเภทฝาไม่ตรงศูนย์และแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งได้ดงั
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบก่ อนและหลังการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องในกระบวนการขึน้ รู ปฝาแม็กซี่
แนวทางการ
ปรับปรุ ง
เพิ่มความรู ้พ้นื ฐาน
ด้านการทางาน
ทักษะการทางาน

ตรวจสอบ
เครื่ องจักรทุกๆ 2
ชัว่ โมง เพื่อตรวจดู
ว่าค่าที่ต้ งั ไว้
คลาดเคลื่อน
หรื อไม่
บันทึก Check
Sheets ทุกครั้ง
กาหนดค่า Score
ให้อยูใ่ นค่าที่
กาหนด

ก่ อนการปรับปรุ ง

หลังการปรับปรุ ง

Press Tools ที่รอปรับตั้งค่า

การอบรมให้ความรู ้ในการทางาน

เครื่ องไม่มีการดูแลและตรวจสอบ

การตรวจเช็คเครื่ องจักร

ไม่มีการตรวจสอบความถี่ Score

การบันทึก Check Sheets ก่อนและหลัง

วาง Material ที่เสี ยในพื้นที่ผลิต

จัดเก็บ Material ให้ชดั เจน

พื้นที่จดั เก็บไม่เป็ น
ระบบ
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2. สรุ ปผลการดาเนินงานตามแนวทางการแก้ ไขปรับปรุ ง
สรุ ปผลการดาเนิ นงานหลังการแก้ไขปรับปรุ งตามแผนการแก้ไขพบว่ามีของเสี ยประเภทฝาไม่ตรง
ศู นย์ ที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต ฝาแม็กซี่ เรี ยงตามลาดับ ตั้ง แต่ เดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึ งเดื อนตุ ล าคม
พ.ศ.2561 แสดงได้ในรู ปภาพที่ 6

จานวน

ข้ อมูลสรุ ปจานวนการเกิดของเสี ยประเภท ฝาไม่ ตรงศูนย์
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
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ตุลาคม
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จานวนของเสีย
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รู ปภาพที่ 6 ข้อมูลสรุ ปจานวนการเกิดของเสี ยประเภท ฝาไม่ตรงศูนย์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2561
จากการเปรี ยบเทียบการเกิ ดของเสี ยประเภท ฝาไม่ตรงศูนย์ จากกระบวนการผลิตฝาแม็กซี่ พบว่า
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนตุ ลาคมคม พ.ศ. 2561 ก่ อนทาการปรั บปรุ ง มี ของเสี ยประเภทฝาไม่ตรงศูนย์
เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 2,205,648 ฝา และในช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 หลังทาการปรับปรุ ง มี
ของเสี ยประเภทฝาไม่ตรงศูนย์ เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 1,363,964 ฝา ซึ่ งเมื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกันพบว่าการ
เกิดของเสี ยในช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2561 หลังทาการปรับปรุ ง ของเสี ยลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ซึ่ งสามารถลดลงได้ถึง 841,684 ฝา โดยคิดเฉลี่ยเป็ นเปอร์ เซนต์ จากเดิม 4.177% ลดลงเป็ น 2.583% ลดลงได้ถึง
1.594% ลดลงจากเดิม 38.161%
จากผลที่ได้ จานวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ องส่ วนใหญ่ได้ขอ้ มูลจากการตรวจสอบโดยใช้ใบรายงานการ
ผลิตที่แสดงให้เห็นว่า กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อยูใ่ นขอบเขตที่ควบคุ มได้และเป็ นชิ้ นงานที่ ผ่าน
การตรวจสอบจากฝ่ าย Production และ Quality Control การนากราฟมาใช้เพื่อแสดงให้เ ห็ นการแสดงผลของ
ข้อมูลได้ชดั เจนและเข้าใจมากยิง่ ขึ้น ง่ายต่อการควบคุมกระบวนการผลิต ย่อมหมายถึงกระบวนการควบคุมการ
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ผลิตของอุตสาหกรรมการผลิ ตฝาบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ฯ ตัวอย่างในงานวิจยั นี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถลดของเสี ยในกระบวนการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย

สรุปผลการศึกษา
จากการการศึกษาเพื่อลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ต โดยได้ไปทาการศึกษากระบวนการผลิ ต
ฝาแม็กซี่ พร้อมทั้งให้ความร่ วมมือในการปรับปรุ งขบวนการผลิตจากการศึกษาสภาพปั ญหาและการเกิดลักษณะ
ข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาโดยใช้ผงั แสดงเหตุและผล ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว
สามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสี ยในกระบวนการผลิตฝาแม็กซี่ ได้ดงั รู ปภาพที่ 7

รู ปภาพที่ 7 กราฟเปรี ยบเที ยบเปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดของเสี ยประเภทฝาไม่ตรงศู นย์ ก่ อนปรั บปรุ งและหลังการ
ปรับปรุ ง
เมื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบพบว่าการเกิ ดของเสี ยในช่ วง เดือนสิ งหาคมถึ งเดื อนตุลาคม พ.ศ.2561
หลัง ท าการปรั บ ปรุ ง ของเสี ย ลดลงอย่า งเห็ น ได้ชัด ซึ่ งสามารถลดลงได้ถึ ง 841,684 ฝา โดยคิ ด เฉลี่ ย เป็ น
เปอร์ เซนต์จากเดิม 4.177% ลดลงเป็ น 2.582% ลดลงได้ถึง 1.594% ลดลงจากเดิม 38.161% ของเสี ยที่เกิดขึ้นใน
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เมื่อนาของเสี ยที่ลดลงมาเปรี ยบเทียบเพื่อหาค่าการสู ญเสี ยของ
ผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อผลิ ตจนเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป จะมี โอกาสจาหน่ วยสู่ ลูก ค้า ต่อฝาในราคา 0.75 บาท ผลที่ ได้จาก
กระบวนการนี้ จะสามารถลดการสู ญเสี ยมู ล ค่าของผลิ ตภัณฑ์ จากเดิ มที่สูญเสี ยไป 2,205,648 ฝา ลดลงเป็ น
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จานวนที่สูญเสี ยไป 1,363,964 ฝา สามารถลดมูลค่าการแก้ไขสิ นค้าได้ 631,263 บาทในรอบ 3 เดือนถ้าคิดเป็ น
ปริ มาณการสู ญเสี ยรายปี จะเท่ากับ 2,525,052 บาท

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทาการศึกษาหาสาเหตุของปั ญหางานเสี ยที่หน่วยงานอื่นด้วยเพื่อลดของเสี ยให้ได้ตาม
เป้าหมาย
2. ในการนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด นั้นบุคลากรทุกคนมีความสาคัญ จาเป็ นต้องมีการ
พัฒนาความรู ้ เพื่อที่สามารถปรับปรุ ง และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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