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บทคดัย่อ 
การศึกษาสารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง 

กรณีศึกษาป๊ัมข้ึนรูปแลว้ช้ินงานไม่เต็มแบบ ในอุตสาหกรรมวาล์วแก๊ส โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7QC 
Tools) ในการคน้หาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุง การศึกษาเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลจ านวนของเสียจากกระบวน
การป๊ัมข้ึนรูปออกมาเป็นช้ินแล้วโดยใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจ านวนของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาดว้ยแผนภูมิพาเรโต  (Pareto Chart) และ
แสดงความถ่ีของปัญหาท่ีพบและแยกความส าค ญตามล าดบัดว้ยกฏพาเรโต 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของ
เสียมากท่ีสุด น าปัญหามาวิเคราะห์ในแผนภูมิกา้งปลา (Cause and Effect Diagram) ดว้ยการระดมสมองเพื่อหา
สาเหตุรากเหงา้ของปัญหาท่ีท าใหเ้กิดงานเสียเพื่อวางมาตรการแกไ้ขปัญหา 

จากการศึกษาการด าเนินการปรับปรุงได้พบปัจจยัท่ีมีผลกระทบให้เกิดของเสียคือ การควบคุม
อุณหภูมิและรูปทรงของวตัถุดิบท่ีใช้ป๊ัมข้ึนรูป ผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาดงักล่าวโดยการติดตั้งตวัเซ็นต์เซอร์ควบคุม
อุณหภูมิและท าการออกแบบพฒันารูปทรงของวตัถุดิบทองเหลืองท่ีใชป๊ั้มข้ึนรูปจากเดิมเป็นทรงกลมกระบอก
มาเป็นรูปทรงตามโปรไฟลข์องแม่พิมพ ์

ผลการด าเนินการปรับปรุงคร้ังน้ีสามารถลดของเสียจากกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปไม่เต็มแบบจากเดิม
ก่อนปรับปรุงมีของเสียเกิดในระบบ 25.51% จ านวนความเสียหาย 223,614,068 ช้ิน หลงัปรับปรุงลดลงเหลือ 
8.95 % จ  านวนความเสียหาย 105,020,729 ช้ิน คิดเป็นจ านวนลดลงไดถึ้ง 118,593,339 ช้ิน  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to reduce defects in the brass forging process.  A case of the 
underfilling defects caused by the incomplete filling of the flowing metal in a die cavity in the gas valve industry 
was studied. Seven QC tools were used to determine causes of problems and solutions. First, data regarding the 
number of defects from the forging process were collected using check sheets. A Pareto chart was consequently 
created to prioritize problems by demonstrating the frequency of problems in descending order. Based on the 
80:20 rule, the most serious problem was selected to be analyzed further using a Cause and Effect Diagram. 
Brainstorming was conducted in order to determine root causes of the problem and the solutions to reduce 
defects.  
 The analysis of the problem demonstrated that there were two main factors causing the defects: 
temperature control and shapes of raw materials in the forging process. The researcher solved the problems by 
installing a sensor to control temperature and changing the shape of brass ingots from cylinders to the shapes of 
die profiles.  
 The implementation of the solutions resulted in a reduction in the number of underfilling defects in 
the forging process. Before the implementation, the defect rate was 25.51% and there were 223,614,068 defects. 
After the implementation, the defect rate reduced to 8.95% with 105,020,729 defects, a decrease of 118,593,339 
defects. 
 

บทน า 
 เน่ืองจากในการท าธุรกิจต่างๆในทุกวนัน้ีมีคู่แข่งขนัและส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึนทุกวนัหากผูท่ี้
ท  าธุรกิจไม่แสวงหาความได้เปรียบหรือกลยุทธ์ต่างๆในกระบวนการจัดหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต 
กระบวนการส่งมอบ วธีิการน าเสนอสินคา้และการบริการหลงัการขาย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นปัจจยั หากมีการ
ก าหนดกระบวนการท่ีดีเหมาะสมแลว้ก็จะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนๆได ้ปัจจุบนัน้ีผูป้ระกอบการจึงควร
ก าหนดและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั นั้นคือสินคา้และการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ การจดัการคุณภาพสมยัใหม่น้ีจะเนน้ไปท่ีลูกคา้โดยให้ความส าค ญ
กบัลูกคา้เป็นหลกัและตอ้งค านึงถึงในทางธุรกิจคือตน้ทุนตอ้งต ่าท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้ส้ินคา้และบริการดีท่ีสุดเท่าท่ี
จ  าเป็น ความแตกต่างสินคา้ ความไว เร็ว รวดเร็ว คน้ควา้พฒันาให้ทนัสมยัเสมอ จะเป็นการไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัมากเม่ือมีการจดัการและน าเคร่ืองมือต่างๆในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มาใชต้ามความเหมาะสมใน
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ธุรกิจนั้นๆ น ามาสู่ผลประกอบการท่ีจะเกิดมูลค่าเพิ่ม ท่ีผา่นเส้นจุดคุม้ทุนหรือเรียกวา่ผลก าไร ดงันั้นตน้ทุนต ่า
และสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดจึงสามารถแข่งขนัในตลาดไดก้็จะส่งผลใหอ้งคก์รนั้นมีผล
ก าไรและรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อลดของเสียในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง  
2. เพื่อศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าใหเ้กิดของเสียในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง 

 
ขอบเขตในการวจิัย 

1. สารนิพนธ์น้ีได้ท าการศึกษาการลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง ใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์วาวล์แก๊สของ บริษทั เอส.ซี.จี.ไทยแลนด ์จ ากดั ท่ีเป็นกรณีศึกษา 

2. สารนิพนธ์น้ีจะพิจารณาของเสียท่ีพบในแผนกการป๊ัมข้ึนรูปดว้ยวตัถุดิบทองเหลืองเท่านั้น 
3. การศึกษาปัญหาโดยใชห้ลกัการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในการก าหนดการศึกษา 
4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีพบในผลิตภณัฑรุ่์นท่ีเสียมากท่ีสุด  
5. การศึกษาโดยใช้เทคนิดทฤษฎีเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพโดยเปรียบเทียบก่อนศึกษา หลงั

ศึกษา 

 
ประโยขน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง 
 2. สามารถลดของเสียในกระบวนการ 
 3. ไดรู้้ถึงปัจจยัของสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดงานเสีย 
 

ทฤษฎ ีและ ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฎทีีไ่ด้น ามาใช้คือความสูญเสียเน่ืองจากการผลติของเสีย 
 เม่ือของเสียถูกผลิตออกมาของเสียเหล่านั้นอาจถูกน าไปแก้ไขใหม่ให้ได้คุณสมบติัตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ หรือถูกน าไปก าจดัทิ้ง ดงันั้นจึงท าใหมี้การสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสียท่ีเกิดข้ึน 
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 ปัญหาจากการผลิตของเสีย 
1. ตน้ทุนวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร แรงงาน สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  
2. ส้ินเปลืองสถานท่ีในการจดัเก็บและก าจดัของเสีย 
3. เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับในการวเิคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
 ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดจ านวนงานเสียนั้นจ าเป็นจะตอ้งเอาเคร่ืองมือคุณภาพมาท า
การวิเคราะห์ โดยได้เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมมาท าการคดัเลือกปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา ดงัมี
รายละเอียดของเคร่ืองมือดงัน้ี 
 1. Pareto Diagram ทางผูว้จิยัใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการคดัเลือกปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยการน าเอา
สาเหตุเหล่านั้นมาแบ่งแยกประเภท แลว้เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยตาม 
 2. แผน่ภาพสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
 แผน่ภาพสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)หรือ แผนภูมิกา้งปลาบางคร้ังเรียกวา่แผนภูมิอิชิ
กาว่า เพื่อให้เกียรติแก่ผูคิ้ดคน้ แผนภูมิชนิดน้ีจะใช้เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุของปัญหา แสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งสาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาทุกสาเหตุท่ีจะมีผลต่อคุณลกัษณะทางคุณภาพ 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) ได้ท าการทดลองการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ของเสีย
ประเภทจุดด าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools)ในการคน้หา
สาเหตุและเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 
ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้ใบตรวจสอบ(Check Sheet)ท่ีใช้ในกระบวนการการผลิตรวมข้อมูลของเสียจาก
กระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาดว้ยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram)และแสดงแดงความถ่ีของปัญหาเพื่อ
แยกล าดบัความส าคญัดว้ยกฏพาเรโต 80:20 ในการเลือกแกไ้ขส่วนท่ีมีของเสียมากท่ีสุดน ามาวิเคราะห์ปัญหา
ดว้ยแผนภูมิกา้งปลา(Fish-Bone Diagram)เพื่อวางมาตรการแกไ้ข ผลการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสีย
ประเภทจุดด าจากเดิม 0.23%ลดลงเป็น0.07% ลดลงจากเดิม 69.56% และคิดเป็นมูลค่าท่ีลดได้ 1,175,906.16 
บาทต่อปี 
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วธิีการด าเนินการศึกษา 
1. ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลในกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง 
2. น าขอ้มูลมาท าการแยกล าดบัเสียมาก แยกเป็นรุ่นและอาการเสีย ดว้ยแผนภาพพาเรโต 
3. ระดมสมองวเิคราะห์ดว้ยแผนภูมิกา้งปลา  
4. น าปัญหาท่ีไดม้าก าหนดหวัขอ้ของปัญหาและวางแผนปรับปรุง 
5. ท าการทดลองพร้อมศึกษาและเปรียบเทียบ 
6. เก็บผลการทดลองและท าการวเิคราะห์ 
7. สรุปผลการวจิยัและเสนอแนะ 

 
ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลของสียท่ีพบในกระบวนการผลิต (ก่อนปรับปรุง) 

ล าดบั เดือน ยอดผลติ(ช้ิน) ของเสีย(ช้ิน) ร้อยละของเสีย 

1 พฤษภาคม 2560 176,192,682 36,342,310 20.63% 

2 มิถุนายน 2560 145,019,318 35,632,913 24.57% 

3 กรกฎาคม 2560 150,651,610 40,155,563 26.65% 

4 สิงหาคม 2560 150,686,692 33,316,247 22.11% 

5 กนัยายน 2560 121,461,700 31,545,815 25.97% 

6 ตุลาคม 2560 132,710,501 46,621,220 35.13% 

  876,722,503 223,614,068 25.51% 

 

 
 

ภาพที ่1 กราฟแสดงร้อยละของเสียท่ีมีในเดือน พฤษภาคม 2560 ถึง เดือนตุลาคม 2560 ก่อนปรับปรุง 
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รอ้ยละของเสีย
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เม่ือไดข้อ้มูลงานเสียทั้งหมดแลว้น ามาท าการจดัล าดบัเพื่อหารุ่นงานท่ีมีจ านวนเสียมากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที ่2 กราฟแสดงรุ่นท่ีเสียมากท่ีสุด 
 
แยกอาการเสียท่ีมีจ านวนมากตามล าดบัเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ 

 
 

 
ภาพที ่3 กราฟแสดงอาการท่ีเสียมากท่ีสุด 
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ภาพที ่4 ผงัแสดงเหตุและผลปัญหาป๊ัมแลว้ไม่เตม็แบบผลิตภณัฑ์ 
  
 จากการวเิคราะห์อาการ ของเสียจากการป๊ัมข้ึนรูปแลว้ทองเหลืองไม่เตม็แบบ สาเหตุหลกัเกิดจากอุณ
ภูมิกอ้นทองเหลืองความร้อนไม่เพียงพออุณหภูมิไม่สม ่าเสมอขาดการควบคุมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ป๊ัมแลว้
ทองเหลืองไหลไม่เต็มแบบแม่พิมพ ์และมีปัจจยัร่วมคือรูปทรงของกอ้นทองเหลืองท่ีจะน าไปใชป๊ั้มข้ึนรูป จึง
วิเคราะห์ไดว้่าเกิดจากไม่มีอุปกรณ์ดกัจบัอุณหภูมิความร้อนกอ้นทองเหลืองอยา่งต่อเน่ืองและกอ้นทองเหลือง
ตอ้งเป็นรูปทรงโปรฟายตามลกัษณะแม่พิมพช้ิ์นงาน 
 

ผลการทดลอง 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการบนัทึกจ านวนของเสียท่ีเกิดในช่วง (ก่อนปรับปรุง) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บมา
รวบรวมวิเคราะห์ดว้ยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลและจดัล าดบัรุ่นของปัญหาน า
ปัญหาท่ีเป็นสาเหตุหลกัใส่ลงในแผนภาพกา้งปลา(Cause and effect diagram) เพื่อน าไปวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการป๊ัมข้ึนรูปไม่เต็มแบบดว้ยการระดมสมอง (Brainstorming) ซ่ึงในปัจจยัท่ีท าให้เกิดลกัษณะช้ินงานไม่เตม็
แบบดงักล่าวนั่นก็คือรูปทรงของวตัถุดิบกอ้นทองเหลืองก่อนป๊ัม, อุณภูมิความร้อน ดงันั้นก้อนทองเหลืองท่ี
น าไปเผาไฟ ตอ้งตรวจสอบอุณภูมิก่อนน าทองเหลืองไปป๊ัมข้ึนรูป แต่ถา้หากอุณหภูมิท่ีไม่เพียงพอก็จะท าให้
ช้ินงานป๊ัมข้ึนรูปไม่เต็มแบบ หรืออุณภูมิมากเกินไปจะท าให้ทองเหลืองละลาย ดงันั้นปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ 
อุณหภูมิท่ีใช้เผาก้อนทองเหลือง ในการทดลองจึงมุ่งเน้นการหาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อให้ได้ช้ินงาน ท่ี
สมบรูณ์แบบท่ีสุด โดยพบปัจจยัมีรูปทรงของกอ้นทองเหลืองและอุณหภูมิเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั  
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รายละเอยีดของการปรับปรุงปัญหา  
 ติดตั้งตวัวดัอุณหภูมิโดยมีตวัเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิกอ้นทองเหลืองทุกกอ้นเคร่ืองป๊ัมจะไม่
ท างานต่อเน่ือง เม่ือมีทองเหลืองอุณหถูมิไม่ถึง 600-900 Ċ ในขณะท่ีเคร่ืองก าลงัเดินงานต่อเน่ืองเคร่ืองจะหยดุ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5 แสดงการควบคุมอุณภูมิความร้อนระบบเซ็นเซอร์ 
 

 ออกแบบขนาดทองเหลืองรูปทรงตามโปรไฟล์เพ่ือทดลองป๊ัมขึน้รูป 
 

  
 

ภาพที ่6 แบบก าหนดขนาดกอ้นทองเหลืองโปรไฟล ์
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ภาพที ่7 ทองเหลืองชนิดรูปทรงตามโปรไฟลข์องแม่พิมพน์ ามาตดัเป็นท่อน 
  
 ท  ารูปทรงของกอ้นทองเหลืองก่อนน าไปป๊ัมข้ึนรูปใหไ้ดรู้ปทรงตามแบบแม่พิมพ ์จะรีดทองเหลือออกมาใหไ้ด้
ตามรูปทรงแม่พิมพ ์แลว้น ามาตดัตามแบบท่ีก าหนด  
 
ท าการป๊ัมเปรียบเทียบทองเหลืองแบบก้อนกลม เทียบกบัทองเหลืองรูปทรงตามโปรไฟล์ 
 

 
 

ภาพที ่8 ทองเหลืองรูปทรงโปรไฟล ์
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลการทดลองทองเหลืองทรงกลม กบั ทองเหลืองรูปทรงโปร์ไฟล ์
 

คร้ังที ่
ทองเหลืองแท่งทรงกลม ทองเหลืองรูปทรงตามโปร์ไฟล์ 

ด ี เสีย เปอร์เซ็นต์ ด ี เสีย เปอร์เซ็นต์ 
1 80 20 20 95 5 5 
2 78 22 22 94 6 6 
3 82 18 18 96 4 4 
4 84 16 16 94 6 6 
5 91 9 9 97 3 3 
6 88 12 12 98 2 2 
7 91 9 9 98 2 2 
8 95 5 5 99 1 1 
9 96 4 4 100 0 0 
10 94 6 6 98 2 2 
รวม 1,000 121 12.10 1,000 31 3.10 

 
 จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าเปอร์เซ็นต์งานเสียท่ีป๊ัมข้ึนรูปไม่เต็มแบบโดยส่วนมากจะเกิดจาก
ทองเหลืองแท่งทรงกลมและเปอร์เซ็นตง์านท่ีเสียนอ้ยกวา่จะเป็นทองเหลือประเภทรูปทรงเป็นไปตามโปรไฟล์
ของแม่พิมพ ์แสดงใหเ้ห็นลกัษณะงานดีและงานเสีย ดงัรูปภาพท่ี 9 
 

   
 งานเสีย งานไม่เตม็แบบ งานดี งานเตม็แบบ 

 
ภาพที ่9 งานเสียไม่เตม็แบบ และ งานดีเตม็แบบ 
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 ดงันั้นผลการทดลองท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัราการเกิดของเสียจากการน าวตัถุดิบมาใช ้หากในกระบวนการไม่มี
การปรับเปล่ียนก็จะมีผลต่อตน้ทุนการผลิตเป็นอย่างมาก ดงันั้นการเลือกใช้ทองเหลืองท่ีเป็นรูปทรงตามโปร
ไฟลก์็จะสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดส่้วนหน่ึง ดงัรูปภาพท่ี 11 รูปทรงกอ้นทองเหลือง 
 

 
 ทองเหลืองทรงกลมงานเสียมาก ทองเหลืองรูปทรงตามโปรไฟลง์านเสียนอ้ย 

 
ภาพที ่10 รูปทรงของกอ้นทองเหลือง 

 
 ดงันั้นผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าการน าทองท่ีเป็นรูปทรงตามโปรไฟล์จะมีเปอร์เซ็นต์งานเสียน้อยกว่ากอ้น
ทองเหลืองท่ีเป็นทรงกลมจึงมีการปรับเปล่ียนกระบวนการมาเลือกใชก้อ้นทองเหลืองท่ีเป็นรูปทรงตามโปรไฟล ์

 
อณุหภูมทิีใ่ช้ในการปัมขึน้รูปทองเหลือง 
 
ตารางที่ 3 แสดงช่วงอุณหภูมิในการตีข้ึนรูปร้อนของวสัดุชนิดต่างๆ 
 
โลหะหรือโลหะผสม ช่วงอุณหภูมิประมาณส าหรับการตีขึน้รูปร้อน (°C ) 
อะลูมิเนียมผสม 400-550 
แมกนีเซียมผสม 250-350 
ทองแดงผสม ท่ีเรียกวา่(ทองเหลือง) 600-900 
เหล็กคาร์บอนและโลหะผสมต ่า 850-1,150 
เหล็กกลา้ไร้สนิมมาร์เทนซิติก 1,100-1,250 
เหล็กกลา้ไร้สนิมออสเทนซิติก 1,100-1,250 
ไททาเนียมผสม 700-950 
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โลหะผสมสูง-เหล็ก 1,050-1,180 
โลหะผสมสูง-โคบอลต ์ 1,180-1,250 
แทนทาลมัผสม 1,050-1,350 
โมลิบดีนมัผสม 1,150-1,350 
โลหะผสมสูง-นิเกิล 1,050-1,200 
ทงัสเตนผสม 1,200-1,300 

 
ท่ีมา:หนงัสือพื้นฐานเทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ2554:98 โดย ดร.ศิริชยั ต่อสกุล และ อนุชา วฒันาภา  

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากท่ีผูว้ิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลของกระบวนการป๊ัมข้ึนรูปทองเหลือง ก่อนปรับปรุงพบว่าใน
กระบวนการผลิตนั้นมีปริมาณของเสียจ านวนมาก อตัราคุณภาพในการผลิตต ่า ตน้ทุนการผลิตสูง จึงไดท้  าการ
เก็บขอ้มูลการผลิตและน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการของเสียต่างๆเพื่อเพิ่มอตัราคุณภาพใน
การผลิตใหสู้งข้ึน ปริมาณของเสียลดลง ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และแกไ้ขป ญหาดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ขอ้มูลการผลิตเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

รายละเอยีด ก่อน
ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ผลต่าง 

ปริมาณของเสีย(ช้ิน) 223,614,068 105,020,729 118,593,339 53.03 % 
เปอร์เซ็นตข์องเสีย 25.51 % 8.95 % 16.56 % 64.91 % 
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