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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะ เพื่อการลดปริมาณข7อบกพร8องใน
กระบวนการผลิต จากการผลิตที่ผ8านมาข7อมูลการผลิตระหว8างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ย
21,129.75 ชิ้นต8อเดือน มีจํานวนของเสียเฉลี่ย 2,536 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนอัตราของเสียในการผลิตร7อยละ 12.00 ลักษณะ
และจากการจัดลําดับของปwญหาโดยแผนภูมิพาเรโตพบว8าปwญหาหัว Bolt ที่เชื่อมกับชิ้นงานแตกทะลุเกิดขึ้นมากถึงร7อยละ
71.99 ของของเสีย เมื่อทําการวิเคราะห-หาสาเหตุโดยใช7แผนภูมิก7างปลาพบว8าเกิดจากการปรับตั้งค8า Condition Welding
ของเครื่องเชื่อมไม8เหมาะสม จึงได7ปรับปรุงโดยทดลองการเชื่อมประกอบตัว Bolt เพื่อหาค8า Condition Welding ที่เหมาะสม
และหลังจากดําเนินการปรับปรุงเรียบร7อย มีผลทําให7การผลิตในระหว8างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 มี
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 21,167.00 ชิ้นต8อเดือน มีของเสียเฉลี่ย 446.5 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนของเสียร7อยละ 2.11 ทําให7บริษัท
สามารถลดของเสียจากร7อยละ 12.00 ก8อนการปรับปรุงเหลือร7อยละ 2.11
คําสําคัญ : การลดของเสีย
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Reducing Waste in the Hinge Assy–RR Gate
Case Study : Nagata (Thailand) Co.,Ltd.
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Abstract
This issue aims to study about a defective hinged real tailgate in manufacturing process. From
August to November 2015, the averaged production volume was 21,129.75 pieces per month including
the 2,536 pieces of waste in production with a rate of 12%. We use the Pareto diagram for ranking issues
found from the top of Bolt where the part was broken more than 71.99 % .However, after we analyze the
significant problem through the use of Fishbone diagram, we found unsuitability from the configuration of
the engine. After we improve the condition, we welded the top of the Bolt and the production volume
between December 2015 to January 2016 is 21,167 pieces per month and it only have 446.5 pieces of
waste .The company reduced its waste in production from 12 % to 2.11%
Keywords : Reducing Waste
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ตารางที่ 1 ข7อมูลชิ้นงานเสียก8อนการปรับปรุงประจําเดือน
สิงหาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2558

1. บทนํา
ประเทศไทยก7 า วเข7 า สู8 ป ระเทศผู7 ผ ลิ ต ทาง
อุ ส าหกรรมได7 รั บ การคาดหมายว8 า จะกลายเปy น ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม8ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปyนส8วนสําคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมยานยนต- มี ก ารแข8 ง ขั น กั น สู ง ทั้ ง ทางด7 า น
คุณภาพและราคา การเพิ่มความสามารถในการแข8งขันเปyน
สิ่ ง ที่ จํ า เปy น ความรวดเร็ ว ในการผลิ ต และบริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต7องการของลูกค7า รวมถึงวิธีการปรับปรุง
กระบวนการในการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตก็
เปyนอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให7บริษัทมีต7นทุนในการผลิตที่ต่ําลง
และมีความสามารถในแข8งขันได7อย8างยั่งยืน
บริษัท นากาตะ (ไทยแลนด-) จํากัด เปyนบริษัทที่
ผลิตชิ้นส8วนรถยนต-เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อป!
2539 โดยปw จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย น 373 ล7 า นบาท ที่ ตั้ ง
สํ า นั ก งานและโรงงานในประเทศไทยเลขที่ 222/2 ม.5
ถ.ระเบาะไผ8 -โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรี ม หาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140 โดยที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตแม8พิมพ- (Die making) ที่ใช7สําหรับการขึ้นรูปชิ้นส8วนที่
เปy น โลหะ และยั ง ได7 เ ปy น ผู7 ผ ลิ ต ชิ้ น ส8 ว นเพื่ อ ใช7 ป ระกอบ
รถยนต- โดยลู ก ค7 า หลั ก ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส8 ว นเพื่ อ ส8 งให7 กั บ
โรงงานประกอบรถยนต-คือ บริษัท นิสสัน มอเตอร- (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผู7ผลิตรถยนต- NISSAN และ บริษัท เจนเนอรัล
มอเตอร- (ประเทศไทย) จํากัด ผู7ผลิตรถยนต- CHEVROLET
จากการศึก ษาปwญ หาปริ มาณของเสี ยในโรงงานพบว8 า ใน
ชิ้ น ส8 ว นที่ เ รี ย กว8 า บานพั บ ตั ว ฝาท7 า ยรถกระบะ (Hinge
Assy-RR Gate : P/N 93470 4JA0A) มีของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิ ต ระหว8 า งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ค8อนข7างสูง โดยมีจํานวนการผลิต
รวม 84,519 ชิ้น เปyนของเสียจํานวน 10,144 ชิ้น คิดเปyน
ของเสียร7อยละ 12 ซึ่งทําให7โรงงานสูญเสียค8าใช7จ8ายเงินก8อน
ปรับปรุง 1,446,128.64 บาท จึงจําเปyนที่จะต7องลดสัดส8วน
ของเสียดังกล8าวเพื่อให7โรงงานมีความสูญเสียน7อยลงเพื่อเปyน
การลดต7นทุนการผลิตด7วย จึงได7ทําการศึกษาและหาแนว
ทางแก7ไขปwญหาเพื่อลดจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นกับการผลิต
ชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะต8อไป ดังแสดงในตาราง
ที่ 1

เดือน

จํานวนผลิต
(ชิ้น)
สิงหาคม
22,639.00
กันยายน
15,270.00
ตุลาคม
20,970.00
พฤศจิกายน
25,640.00
ค8าเฉลี่ย/เดือน 21,129.75

ของเสีย
(ชิ้น)
1,534.00
1,147.00
1,792.00
5,671.00
2,536.00

% ของเสีย
6.7
7.5
8.5
22.1
12.0

หมายเหตุ : ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนมี ข องเสี ย เพิ่ ม ขึ้ น มากเพราะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง Material
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รูปที่ 1 เปอร-เซ็นต-ของเสียที่พบในเดือนสิงหาคม
ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
1.1 วัตถุประสงคGการวิจัย
เพื่อลดของเสียในการผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถ
กระบะของบริษัทให7ได7ต่ํากว8าร7อยละ 6
1.2 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปyนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลด
ของเสียของชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะของบริษัท
โดยมี ระยะเวลาในการศึ ก ษาของโครงการนี้ ในช8 ว งเดื อ น
สิงหาคม 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559
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1.3 ประโยชนGที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส8วน
บานพับตัวฝาท7ายรถกระบะของโรงงานที่ศึกษา
1.3.2 เปyนตัวอย8างในการปรับปรุงขั้นตอนในการผลิต
ของโรงงานที่ศึกษาให7มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3.3 ลดต7นทุนในการผลิตในส8วนของวัตถุดิบและ
แรงงานเพื่อการแข8งขันในธุรกิจ

ผลตอบแทนที่ดีจากการใช7คุณภาพเปyนส8วนหนึ่งของกลยุทธของธุรกิจ (Business Strategy)
ของเสีย คือ ของที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติไม8ครบ
สมบู ร ณ- ต ามความต7 อ งการของลู ก ค7 า หรื อ สิ่ ง ของที่ มี
คุณสมบัติไ ม8ครบถ7วนตามที่ไ ด7 กําหนดไว7 ผลิต ภัณฑ- ที่ออก
มาแล7วเปyนของเสียเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุดังนี้ (7 West)
1) การเคลื่อนไหวผิดวิธี
2) การผลิตเปyนจํานวนมาก
3) การเสียเวลาการรอคอย
4) ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย
5) ความสูญเสียที่เกิดจากมีวัสดุคงคลังที่ไม8จําเปyน
6) ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส8งหรือขนย7าย
7) ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต
เครื่องมือคิวซีที่ใช7ในการแก7ปwญหา (QC Analysis)
1) Check Sheets (ใบตรวจสอบ หรือเช็กชีท)
2) Control Charts (แผนภูมิควบคุม)
3) Pareto Diagrams (แผนภูมิพาเรโต)
4) Cause-and-Effect Diagram (ผังก7างปลา)
5) Graphs (กราฟ)
6) Histograms (ฮีสโตแกรมหรือกราฟแท8ง)
7) Scatter Diagrams (ผังการกระจาย)

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การลดของเสี ยต8 าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้ นในกระบวนการ
ผลิต นอกจากจะช8วยลดต7นทุนค8าใช7จ8ายที่เกิดขึ้นแล7ว ยัง
ช8วยทําให7เกิดการปรับปรุงทางด7านคุณภาพ ซึ่งถือเปyนสิ่ง
สําคัญต8อกระบวนการผลิตโดยรวม ดังนั้นการนําเอาทฤษฎี
ต8างๆ มาใช7ในการแก7ปwญหาถือเปyนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู8การ
แก7ปwญหาอย8างเปyนระบบ และด7วยคุณภาพถือเปyนสิ่งสําคัญ
ที่สุดที่ผู7บริโภคจะใช7ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินค7า
หรื อ การบริ ก ารที่ มี ก ารแข8 ง ขั น กั น อย8 า งมากในปw จ จุ บั น นี้
แนวความคิดนี้นิยมใช7กันอย8างแพร8หลายไม8ว8าจะเปyนการ
ตัดสินใจของบุคคล องค-กร หรือร7านค7าต8าง ๆ ดังนั้นความ
เข7าใจและ การปรับปรุงคุณภาพจึงเปyนปwจจัยสําคัญที่จะ
นําไปสู8ความสําเร็จของธุรกิจ การเจริญเติบโต และเกิดความ
ได7เปรียบในการแข8งขันในการลงทุนปรับปรุงคุณภาพ จะมี
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการแกปyญหาดวย QC 7 Tool
ขั้นตอน
1) การค7นปwญหาหรือคัดเลือกหัวข7อ (Select Topic)

วิธีการทํา
1) ตรวจสอบสภาพปwจจุบัน
2) เปรียบเทียบมาตรฐานในการทํางานกับวิธีการที่ทําอยู8จริง
3) จําแนกข7อมูล&ค7นหาจุดที่เปyนปwญหา
4) รวบรวมข7อมูลของปwญหา

2) กําหนดเป<าหมาย
(Set Targets)

1) พิจารณาปwญหามากที่สุด
2) พิจารณาเป<าหมายแผนกให7สอดคล7องกัน
3) พิจารณากําลังความสามารถในการแก7ปwญหา
1) กําหนดว8าจะทําอะไรบ7าง
2) จัดทําตารางกําหนดการและจัดแบ8งความรับผิดชอบ
1) เลือกเอาสาเหตุที่สําคัญมาวิเคราะห- อย8างละเอียด
2) 4M (Man, Machine, Material, Method)
3) Why (ค7นหาสาเหตุโดยพยายามใช7 Why)
1) จากข7อ 3 วางแผนปรับปรุงแก7ไขสาเหตุสําคัญที่ค7นพบ

3) วางแผนกิจกรรม
(Plan Activity)
4) ค7นหาสาเหตุ
(Analyze Causes)
5) พิจารณาวิธีการแก7ไขปรับปรุง
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เทคนิค
Check Sheet
Pareto Diagram
Histogram
Stratification
Cause & Effect
Pareto Diagram
Check Sheet
Grantt Chart
Stratification
Cause & Effect
Diagram
แผนการทดลอง
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(Consider
Consider and Implement Counter Measures)
Measures

6) ตรวจสอบผลที่ได7รับ(Check and Results))

2) พิจารณาแก7ปwญหาโดยอาศัยเทคนิคต8าง ๆ
3) การระดมสมอง
4) กําหนดแผนการแก7ไขเปyนเรื่อง ๆ ไป
1) เปรียบเทียบผลก8อนและหลังการปรับปรุง

7) กําหนดมาตร ฐานการควบคุม
(Standardize and Establish Control)

1) กําหนดวิธกี ารควบคุมและมาตรฐาน
2) มาตรฐานในการทํางานอาจต7องเปลีย่ นแปลงกรณีจําเปyน

3. วิธีการ
ดําเนินการวิจัย

Graphs, Histogram,
Pareto Diagram
Control Chart
Working Standard

Process) จากนั้นพักชิ้นงานเพื่อรอการประกอบกับชิ้นงาน
P/N 93472 4JA0B ต8อไป
3.1.2 ขั้นตอนการผลิต P/N 93472 4JA0B
4
เริ่มต7นการ
เบิกวัตถุดิบในสโตร- เพื่อทําการตัดชิ้นงานให7ได7ตามขนาดที่
ต7องการ (Blank Process) ตามรูปแบบที่แม8พิมพ-กําหนด
หน
และดําเนินการขึ้นรูปให7ได7ขนาดและรูปร8างตามที่กําหนด
(Coining, Form, Cut-Pi,
Pi, Bending) และนําไปประกอบกับ
ตัวบูช P/N 94835 4JA0A จากนั้นพักชิ้นงานเพื่อรอการ
ประกอบกับชิ้นงาน P/N 934E33 4JA0A
4
ต8อไป
3.1.3 ขั้นตอนการประกอบ P/N 93470 4JA0B เริ่มต7น
การนํา P/N 934E3 4JA0A ที่มีการปw˜มและประกอบตัว
Bolt และ P/N 93472 4JA0B ที่ได7ประกอบตัวบูชและเก็บ
ไว7ใน WIP. เพื่อทําการประกอบชิ้นงานทั้ง 2 เข7าด7วยกันโดย
ใช7ตัว Pin P/N 93420 14800 และหลังจากนั้นนําไปย้ํา
Rivet หัวท7ายเพื่อป<องกันตัว Pin หลุดจากชิ้นงาน

3.1 ศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนบานพับตัวฝาทายรถ
กระบะ วิธีการผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ

รูปที่ 2 รูปชิ้นงานบานพับฝาท7ายรถกระบะ

3.2 ศึกษาและวิเคราะหGสภาพการผลิต
จากการศึก ษาและสํ า รวจสภาพปw จ จุบั น ภายใน
บริษัทพบว8า การผลิตของโรงงาน ในช8วง 4 เดือนที่ผ8านมา
ตั้งแต8เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
พ 2558 โดย
เก็บข7อมูลการผลิตชิ้นส8วนตัว บานพับฝาท7ายรถกระบะ ซึ่งมี
รายละเอียดที่จะนําเสนอดังนี้
ผลิตภัณฑ-ชิ้นส8วนตัวบานพั
บาน บฝาท7ายรถกระบะ มี
ปริมาณการผลิต ในเดือนสิงหาคมจํานวน 22,639 ชิ้น มี
ของเสียจํานวน 1,534 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับ
ร7อยละ 6.7 ของปริมาณการผลิตในเดือนกันยายนมีปริมาณ
การผลิตจํานวน 15,270 ชิ้น มีของเสียจํานวน 1,147 ชิ้น
คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับร7อยละ 7.5 ของปริมาณการ
ผลิตในเดือนตุลาคม ปริมาณการผลิตจํานวน 20,970 ชิ้น มี

รูปที่ 3 รูปชิ้นส8วนประกอบเปyนชิ้นงานบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะ
3.1.1 ขั้นตอนการผลิต P/N 934E33 4JA0A
4
เริ่มต7นการ
เบิกวัตถุดิบในสโตร- เพื่อทําการตัดชิ้นงานให7ได7ตามขนาดที่
ต7องการ (Blank Process) ตามรูปแบบที่แม8พิมพ-กําหนด
และดําเนินการขึ้นรูปให7ได7ขนาดและรูปร8างตามที่กําหนด
(Coining,
Coining, Form and Bending Process) และนําไปเชื่อม
ประกอบกับตัว Bolt P/N 11-3800543
3800543 (Spot welding
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ของเสียจํานวน 1,792 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับ
ร7อยละ 8.5 ของปริมาณการผลิตและในเดือนพฤศจิกายนมี
ปริ ม าณการผลิ ต จํ า นวน 25,640 ชิ้ น มี ข องเสี ย จํ า นวน
5,671 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับร7อยละ 22.1 ของ
ปริมาณการผลิตและเมื่อคิดเปyนค8าเฉลี่ย จํานวนของเสียต8อ
เดือนจะมีปริมาณเท8ากับร7อยละ 11.2

(!" ) ก

(!" )

(!" )

645
193

1,175
268
349

557
320
270

3.3 ปริมาณของเสียและลักษณะจุดบกพรอง
ในการเก็บข7อมูลของผลิตภัณฑ-ชิ้นส8วนตัวบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะที่มี จํานวนของเสียมากที่สุดกว8าผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ ของโรงงาน เมื่อทําการวิเคราะห-ข7อมูลของเสีย
จากการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะพบว8า มี
ลักษณะของเสียแตกต8างกันออกไป โดยจะแบ8งลักษณะการ
เสียออกเปyน 3 ลักษณะ คือ
1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก
2) ที่เกลียวของตัว Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว
3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีกขาด

$ Bolt )*+,!-.+ / ก
,ก * $0. $ Bolt , * * Spatter 6)*+,ก * $
$78!)*+9:;ก.7 <*ก0 6

738
384
412

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

4,833

Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว 3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีก
ขาด จะพบว8าประเภทของเสียที่พบมากที่สุดคือชิ้นงานหัว
Bolt ที่เชื่อมแตก มีจํานวนเฉลี่ยถึง 1,825 ชิ้นต8อเดือน คิด
เปyนร7อยละ 71.99 ของปริมาณของเสีย

ก
(!" )

รูปที่ 4 จํานวนของเสียของการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะ

4. ผลการศึกษา
หลัง จากการดํา เนิน การวิเคราะห-ห าสาเหตุ ของ
ปwญหาและวิธีการแก7ไขตามหลัก 4 M คือปwญหาจากวัตถุดิบ,
ปwญหาจากเครื่องจักร, ปwญหาจากวิธีการทํางาน และปwญหา
จากตัวพนักงาน แล7วนั้นทางผู7วิจัยและทีมงานได7เลือกที่จะ
ดําเนินการในส8วนที่สามารถปรับปรุงภายใน โดยมีหัวข7อตาม
รายละเอียดดังนี้

3.4 การวิเคราะหGปyญหา
จากการที่ผู7วิจัย และกลุ8มคิวซี ไซเคิล ได7ทําการ
วิเคราะห-ของเสียโดยรวบรวมข7อมูลของเสียจากการผลิตชิ้น
ส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะตั้งแต8เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจํานวน 84,519 ชิ้น มี
ของเสียจํานวน 10,144 ชิ้น หรือร7อยละ 12 ของปริมาณ
การผลิต ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีการผลิตจํานวน
22,639 ชิ้น มีของเสีย จํานวน 1,534 หรือร7อยละ 6.7 ของ
ปริมาณการผลิต ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 มีการผลิต
จํานวน 15,270 ชิ้น มีของเสียจํานวน 1,147 ชิ้นหรือร7อยละ
7.5 ของปริมาณ การผลิต ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มี
จํานวนผลิต 20,970 ชิ้น มีของเสียจํานวนผลิต 1,792 ชิ้น
หรื อ ร7 อ ยละ 8.5 ของปริ ม าณการผลิ ต และในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีจํานวนผลิต 25,640 ชิ้น มีของ
เสียจํานวนผลิต 5,671 ชิ้น หรือร7อยละ 22.11 ฉะนั้นเมื่อนํา
ทั้งสี่ค8ามาเฉลี่ยต8อเดือนจะมีของเสียร7อยละ 11.2 ในการ
วิเคราะห-ข7อ มูลจํ านวนของเสียที่ เกิด ขึ้น จากการผลิ ตชิ้ น
ส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะจากการจัดลักษณะของเสีย
ไว7 3 ลักษณะ คือ 1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก 2) เกลียวของตัว

4.1 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากเครื่องจักร
จากผลการทดลองได7 ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ขปw ญ หาที่ ม า
จากเครื่องจักรโดยการจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
จากเดิมที่มีการตรวจเสอบโดยแผนกซ8อมบํารุงทุก 6 เดือน
โดยเพิ่มหัวข7อการตรวจเช็คเครื่องจักรประจําสัปดาห-และ
ประจําเดือน และให7พนักงานประจําเครื่องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก8อนเริ่มงานทุกวัน
4.2 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากวิธีการทํางาน
จากผลการทดลองได7ปรับปรุงแก7ไขปwญหาที่มา
จากวิธีการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
การตั้งค8าแรงดันลมไม8ถูกต7อง คือการทํางานของ
เครื่อง Spot welding จําเปyนต7องอาศัยแรงดันลมเพื่อใช7ใน
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การเชื่อมชิ้นงานดังนั้นการตั้งแรงดันที่ไม8ถูกต7องก็จะทําให7
ค8าแรงกดที่ใช7ในการเชื่อมชิ้นงานไม8ได7ตามที่ต7องการ จาก
เดิมมีการใช7 Pressure gauge ที่เปyนแบบเข็มทําให7พนักงาน
ตั้งค8า Pressure ที่ต7องการใช7ไม8ถูกต7อง จึงทําการแก7ไขโดย
การเปลี่ยนตัว Pressure gauge เปyนแบบตัวเลขดิจิตอล
การตั้ง ค8 าในการเชื่อมไม8
อ มไม8 เ หมาะสม (Condition
welding) คือการตั้งค8ากระแสไฟ, ค8าแรงดันลม และเวลาที่
ใช7ในการเชื่อมตัว Bolt จากการทดลองเพื่อทําการหาค8า
Condition Welding ที่เหมาะสมที่ทําให7ตัวหัว Bolt ที่
เชื่อมทะลุน7อยลงและยังคงค8าการยึดติดตามที่ลูกค7ากําหนด
โดยมีการเปลี่ยนแปลงค8าแรงดั
งดันลมจากเดิมที่ 0.12 MPa
เปyน 0.17 MPaและค8
และค8ากระแสไฟในการเชื่อมเดิม 10.8 kA.
ใช7เวลา 22 Cycle เปyน 13.3 kA. ใช7เวลา 14 Cycle โดย
เมื่อได7ทดลองปรับเปลี่ยนค8า Condition welding ตามนี้
แล7วพบว8าค8าการยึดติดของชิ้นงานยังเปyนไปตามข7อกําหนด
ของลูกค7า

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มีการผลิตจํานวน 20,500 ชิ้น
มีของเสียจํานวน 415 ชิ้น คิดเปyนร7อยละ 2.02 ของปริมาณ
การผลิต ฉะนั้นเมื่อนําทั้ง 2 ค8ามาเฉลี่ยต8อเดื
เ อนจะมีของเสีย
ร7อยละ 2.11
ตารางที่ 3 ปริมาณของเสียจากผลิตที่พบในเดือน
ธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559
เดือน

จํานวนผลิต
(ชิน้ )

ธันวาคม 2558 21,834.00
มกราคม2559 20,500.00
ค8าเฉลี่ย/เดือน 21,167.00

4.3 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากตัวพนักงาน
จากการที่ไ ด7วิเคราะห-ปwญหาและสาเหตุงานเสีย
ของการผลิตชิ้นส8วนบานพับฝาท7ายรถกระบะที่มีสาเหตุมา
จากพนักงานพบว8าปwญหาส8วนใหญ8เกิดจากการที่พนักงานไม8
มี ค วามชํ า นาญในการทํ า งานและมี ส ลั บ พนั ก งานเข7 า มา
ทํ า งานในการผลิ ต งานชิ้ น นี้ ห ลายท8 า นไม8 มี ก ารกํ า หนด
พนักงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนั้นทางผู7วิจัยและทีมงานได7
แก7ปwญหาโดยการกําหนดพนักงานที่รับผิดชอบหลักในการ
ผลิ ต ชิ้ น งานและให7 มี ก ารอบรมพนั ก งานที่ กํ า หนดไว7 ใ ห7 มี
ทักษะและความเข7าใจในการปฏิบัติงานนี้ โดยที่พนักงาน
จะต7องลงบันทึกข7อมูลการขัดแต8งหัวทิปและการเปลี่ยนหัว
ทิป, ใบรายงานการตรวจสอบชิ้ นงานระหว8 างผลิ ตของ
กระบวนการประกอบ และเมื่ อ มี แ ผนการผลิ ต พนั ก งาน
จําเปyนที่จะต7องนําชิ้นงานที่ผลิตในแต8ละวันมาทดสอบการ
ยึดติดแน8นทุก 100 ตัวพร7อมลงข7อมูลไว7เปyนหลักฐาน

ของเสีย
(ชิน้ )
478.00
415.00
446.50

% ของ
เสีย
2.19
2.02
2.11

รูปที่ 5 เปอร-เซ็นต-ของเสียที่พบใน ธันวาคม พ.ศ.2558
พ
ถึง
มกราคม พ.ศ. 2559
4.5 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง
เมื่อนําข7อมูลจํานวนของเสียที่ก8อนและหลังการ
ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ข มาเปรี ย บเที ย บกั น จะเปy น ว8 า ก8 อ นทํ า การ
ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ขเฉลี
ฉลี่ ย ในช8 ว งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มียอดผลิตเฉลี่ย 21,129.75 ชิ้นต8อ
เดื อ น ปรากฏว8 า ชิ้ น ส8 ว นตั ว บานพั บ ฝาท7 า ยรถกระบะมี
จํานวนของเสียเฉลี่ย 2,536.00 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนค8าเฉลี่ย
ร7อ ยละ 12.00 ของปริ ม าณการผลิ ต แต8 ภ ายหลั ง ทํ า การ
ปรับปรุงแก7ไขในช8วงเดือนธั
อนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม
2559 มียอดการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะมี
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,167..00 ชิ้นต8อเดือน มีจํานวน

4.4 ผลการศึกษาหลังจากการปรับปรุง
การผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ
ยรถกระบ ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 21,834
21 ชิ้น มีของเสีย
จํานวน 478 ชิ้น คิดเปyนร7อยละ 2.19 ของปริมาณการผลิต
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ของเสียเฉลี่ย 446.50 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนค8าเฉลี่ยร7อยละ
2.11 ของปริมาณการผลิตของปริมาณของเสียที่พบ
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ของเสียเฉลีย่ ก8อนการปรับปรุง 2,536.00
ชิ้น
ราคาชิ้นงาน
142.56
บาท
คิดเปyนเงินที่สญ
ู เสีย 142.56 x 2,536.00 = 361,532.16
จํานวนของเสียเฉลี่ยหลังการปรับปรุง 446.50 ชิ้น
คิดเปyนเงินที่สญ
ู เสีย 142.56 x 446.50 = 63,653.04
สามารถลดของเสียลงเปyนเงิน 297,879.12 บาท

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบจํานวนของเสียเปyนร7อยละก8อน
และหลังการปรับปรุงตามลักษณะการเสีย

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนผลิตชิ้นส8วน
บานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N
93470 4JA0A) ของบริษัท นากาตะ (ไทยแลนด-) จํากัด นี้
ทางผู7วิจัยได7ตั้งเป<าหมายที่จะลดจํานวนของเสียของตัวบาน
พับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N
93470 4JA0A) ให7น7อยกว8าร7อยละ 6 และพบว8าปwญหาของ
เสียที่พบ
1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก
2) ที่เกลียวของตัว Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว
3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีกขาด
เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ของการเลื อ กศึ กษาเฉพาะปw ญ หา
ชิ้นงานหัว Bolt ที่เชื่อมแตกเท8านั้น เนื่องจากพบว8ามีจํานวน
ของเสียเกิดขึ้นมากที่สุดจากปwญหาที่พบ โดยพบว8าประเด็น
ของเสียที่มี ความรุนแรงมากที่สุดคือ ปwญหาชิ้นงานหัว Bolt
ที่เชื่อมแตก มีจํานวนเฉลี่ย 1,825.75 ชิ้น ต8อเดือน คิดเปyน
ร7อยละ 71.99 ของจํานวนของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

25%
รอยละของเสีย

20%

% Target
15%

10%

6%
5%

เฉลี่ยตอเดือน

มกราคม

ธันวาคม

เฉลี่ยตอเดือน

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

0%

กอนทําการปรับปรุงแกไข

จํานวนของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทําการเปรียบเทียบกับ
ยอดจํานวนการผลิต
กอนปรับปรุง
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,129.75
ชิ้น/เดือน
จํานวนของเสียเฉลี่ย
2,536.00
ชิ้น/เดือน
คิดเปyนร7อยละ (2,536 / 21,129.75) X 100 = 12.0
หลังปรับปรุง
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,167.00
ชิ้น/เดือน
จํานวนของเสียเฉลี่ย
446.50
ชิ้น/เดือน
คิดเปyนร7อยละ (446.50 / 21,167.00) X 100 = 2.11

หลังการปรับปรุงแกไข

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบเปอร-เซ็นต-ของจํานวนของเสียก8อน
ทําการปรับปรุงแก7ไขและหลังการปรับปรุงแก7ไขซึ่ง
จะเห็นว8าสามารถลดของเสียลงได7ตามเป<าหมาย
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เมื่ อ ได7 ป ระเด็ นปw ญ หาที่ มี ค วามรุ น แรงมากที่ สุ ด
ผู7วิจัยจึงได7ทําการหาวิธีแก7ปwญหาโดยใช7แผนผังแสดงเหตุ
และผล และผลจากการระดมสมองทําให7ทราบถึงสาเหตุของ
ปwญหาที่ทําให7ชิ้นงานหัว Bolt ที่เชื่อมแตก ในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR
Gate : P/N 93470 4JA0A)
ประเด็นปwญหาที่ได7เลือกนํามาทําการแก7ไข ได7แก8
1) ปwญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยการตรวจเช็คการบันทึก
ข7อมูลในการผลิตพบว8าปwญหาเรื่องการเชื่อม Bolt เข7ากับ
ชิ้นงานแล7วเกิดการอาการหัว Bolt แตกทะลุนั้นมีมาตลอด
ระยะเวลาของการผลิตแต8ที่น8าสังเกตคือเมื่อมีการเปลี่ยน
แหล8ง Supplier Bolt จากเดิมที่นําเข7ามาจากประเทศญี่ปุšน
เปyนการใช7 Supplier Bolt ภายในประเทศพบว8าปwญหาเรื่อง
ของการประกอบ Bolt แล7วหัว Bolt แตกทะลุยิ่งมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต7องหา Supplier หลาย ๆ ที่เพื่อที่จะ
นํา Bolt มาทดลองประกอบเพื่อให7การผลิตมีของเสียใน
เรื่องนี้น7อยที่สุด
2) ปwญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร ควรมีการวางแผนการ
ผลิตให7ชัดเจนและควรปรับเปลี่ยนแผนการผลิตที่กําหนดไว7
ให7น7อยที่สุด และจัดทําคู8มือวิธีการติดตั้งหัวทิปที่ใช7ในการ
เชื่อม อบรมให7แผนกซ8อมบํารุงเข7าใจในเรื่องของการเปลี่ยน
อะไหล8เครื่องจักรเมื่อถึงระยะเวลาที่ กําหนด เพื่อป<องกั น
ไม8ให7เกิดปwญหาในการผลิตที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักร
3) ปwญ หาเกี่ย วกั บวิ ธีก ารทํา งานพบว8 า การตั้ งค8 า
แรงดั น ลม ค8 า กระแสไฟและเวลาที่ ใ ช7 ใ นการเชื่ อ ม (ค8 า
Condition welding) ไม8ถูกต7อง ดังนั้นจึงได7จัดทําคู8มือใน
การตั้งค8า Condition welding และฝ›กอบรมพนักงานให7
ทํางานตามขั้น ตอน และใช7 เครื่ องจั กรอย8างถูกวิ ธี รวมถึ ง
กําหนดระยะเวลาที่ต7องทําการขัดแต8งหัวทิป และเปลี่ยนหัว
ทิปที่ใช7ในการเชื่อม โดยกําหนดลงไปในวิธีการปฏิบัติงาน
(WI) ว8าจะต7องขัดแต8งหัวทิปหรือเปลี่ยนหัวทิปที่กี่ชิ้นต8อครั้ง
4) ปwญหาเกี่ยวกับตัวพนักงาน พบว8าพนักงานไม8มี
ความชํานาญสับเปลี่ยนตําแหน8งหน7าที่บ8อยจึงได7จัดอบรมให7
พนักงานศึกษาวิธีการทํางาน และได7จัดคนให7เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน

เมื่อได7วิธีแก7ไขปรับปรุงแต8ละสาเหตุของปwญหาต8าง ๆ
แล7ว ผู7วิจัยได7นําไปเสนอแนะต8อผู7จัดการโรงงานเห็นด7วยกับ
วิธีการแก7ปwญหา และนําไปปฏิบัติงานจริงในโรงงาน และ
หลังจากได7ดําเนินการนําแนวทางการแก7ไขปwญหาที่ผู7วิจัยได7
เสนอแนะไปปฏิบัติจึงได7ทําการเก็บรวบรวมข7อมูลอีกครั้งใน
เดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 ซึ่งมียอดผลิต
เฉลี่ยต8อเดือนจํานวน 21,167.00 ชิ้น พบว8ามีของเสียเฉลี่ย
จํานวน 446.50 ชิ้น ต8อเดือน คิด เปyน ร7อยละได7 2.11 ของ
จํานวนยอดผลิตเฉลี่ยต8อเดือน สามารถประหยัดค8าใช7จ8าย
เท8ากับ 297,879.12 บาทต8อเดือน
ขอเสนอแนะ
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ล ด จํ า น ว น ข อ ง เ สี ย ใ น
กระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส8 ว นชิ้ น ส8 ว นบานพั บ ตั ว ฝาท7 า ยรถ
กระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N 93470 4JA0A)
ถึงแม7ว8 าจํานวนของเสียที่ ลดลงจะได7 ตามเป< าหมายก็ตาม
ผู7วิจัยเห็นว8าโครงการนี้จะมีส8วนผลักดันให7เจ7าของโรงงานใน
การแก7 ไ ขปw ญ หาอย8 า งเปy น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น และมี
ข7อเสนอแนะสําหรับผู7สนใจจะทําการศึกษาต8อไป ดังนี้
1) ควรนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 Tools)
อื่น ๆ ที่ยังไม8ได7นํามาใช7ในการศึกษาครั้งนี้ มาประยุกต-ได7กับ
โรงงานด7วย
2) ควรทํ า การศึ ก ษาในส8 ว นที่ เ กี่ ย วข7 อ งกั บ
เค รื่ อ งจั กร โ ด ย นํ าวิ ธี ก า ร บํ ารุ งรั ก ษ า เชิ งป< อ งกั น
(Preventive Maintenance) เนื่องจากเครื่องจักรของ
โรงงานส8วนใหญ8ผ8านการใช7งานมาหลายป!
3) การวางแผนการผลิต ควรเปyนแผนการผลิตที่มี
การเปลี่ ย นแผนการผลิ ต ไม8 บ8 อ ยครั้ ง เพราะการเปลี่ ย น
แผนการผลิตในแต8ละครั้ง จะทําให7เกิดของเสียในช8วงแรก
ของการผลิต
4) การจัดระบบการเก็บข7อมูล การเก็บข7อมูลใน
การผลิตจะต7องมีการจัดเก็บอย8างมีระบบ เพื่อที่จะได7ข7อมูล
ที่แท7จริงในการนําไปพิจารณาแก7ไขปwญหาที่เกิดขึ้นได7อย8างมี
ประสิทธิภาพ
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