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บทคัดย่อ
ปัจจุบันทางบริษัท เอ็นที.คูลลิ่ง วอเตอร์ จ้ากัด ผู้ผลิตน้าดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีซึ่งใช้
เป็นกรณีศึกษาในการท้าวิจัยครังนี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาโดยตลอด
เนื่ อ งจากต้น ทุน ในการผลิ ตน้ าดื่ มบรรจุข วดยั งคงสู ง อยู่ ท้าให้ บ ริษัท ได้รั บผลก้า ไรไม่ดีเ ท่าที่ ควร
ผลประกอบการในแต่ละเดือนจึงยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จากการศึกษาขันตอนการบรรจุน้าลงขวดนัน
พบว่าหัวจ่ายน้าแต่ละหัวเริ่มจ่ายน้าและหยุดจ่ายน้าไม่พร้อมกัน จึงท้าให้น้าดื่มแต่ละขวดมีปริมาณไม่
เท่ากันและยังเกิดปัญหาการบรรจุน้าล้นออกจากขวด จากปัญหาที่กล่าวมานันผู้วิจัยจึงท้าการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้าดื่ม โดยการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลด
ต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม ซึ่งอาศัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
ในการวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องการเกิ ด ปั ญ หาในกระบวนการบรรจุ น้ า ดื่ ม ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า เทคนิ ค
7 QC Tools มาใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และหาสาเหตุที่ ท้า ให้ เกิ ดปั ญหา จากนั นน้ า เทคนิ ค
Why-Why Analysis มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่
แท้จริ งแล้ว จึงท้าการวางแผนและก้าหนดวิธีการแก้ไข และน้าหลั กการ 5W1H มาใช้ในการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้า
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตท้าให้ของเสียลดลง 5 เปอร์เซ็น แสดงให้เห็นว่าการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN นันสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอีก
ทังสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสารถน้าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงได้เช่นกัน
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Abstract
In recently, N.T. Cooling water Co.ltd. that the bulk supplier of drinking water
in Lopburi province having a trouble with developing process of water filling process.
Although the company try to reduce cost, budget of process still high. It cause financial
loss. The problem in this study was found that the quantity of water in each bottle
was low due to several nozzle haven’t work all together. This research was required
to identify causes of the problem in drinking water filling process for continuous
improvement using KAIZEN. 7 QC Tools were used as a technique to collect data and
identify causes. After that why-why Analysis technique used to identify causes for
problem solving in order to plan and determine the suitable procedure to help drinking
water filling process have efficiency higher. 5W1H principle was used to standardize
operating procedure and to protect the problem that may happen again.
The result of improved process was found that the amount of waste decrease
to 5%. The result indicated that KAIZEN has efficiency for developing of drinking water
filling process. It’s can protect the problem in process and reduce cost of production.
The results of this research can be as a model procedure that useful for process
developing of other industries.

(Total 61 pages)
Keywords : Drinking water, Water filling process, Cost reduction, Continuous
improvement
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบั นปั จจัย 4 มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ องค์ประกอบของ
ปัจจัย 4 นั้นประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยอาหารถือเป็นปัจจัย
ข้อแรกที่มีความสาคัญที่สุดต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงน้าสะอาดเพื่อใช้สาหรับการอุปโภค
บริ โภค และจากผลการวิจั ย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ บว่ามนุษ ย์ขาดน้าได้ป ระมาณ 3-5 วัน
หากเกินกว่านี้อาจจะเสียชีวิตได้ เพราะน้าเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ โดยมีน้าอยู่ใน
ร่างกายของมนุ ษย์ ป ระมาณ 70 เปอร์เซ็น ต์ โดยน้าหนั ก มนุษย์ควรดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
เพื่อสุขภาพที่ดี ผู้บริโภคจะต้องมั่นใจว่าน้าดื่มนั้นสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพเราได้
ในปัจจุบันการใช้ชีวิตและกิจวัตรประจาวันต่างๆ ทาให้เราสูญเสียน้าในร่างกายออกมาและ
เมื่อสูญเสียน้ าออกมามากๆ จะทาให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและกระหายน้า น้าดื่มบรรจุขวดจึงถือว่ามี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิต เนื่องจากพกพาสะดวกหาซื้อได้ง่าย ซึ่งหมายความว่าอัตราการบริโภคน้า
ดื่มบรรจุขวดสูงขึ้น ด้วย โดยจะเห็นได้จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยและ Marketeer ที่คาดว่า
ในปี 2560 อัตราการเติบโตของตลาดน้าดื่มบรรจุขวดจะสูงขึ้นกว่าปี 2559 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
10-15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แม้ผู้ผลิตแบรนด์ดังจะผลิตขวดเอง แต่สาหรับแบรนด์รองส่วนใหญ่ยังต้องจ้าง
ผลิต ซึ่งปัญหาภัยแล้งที่นับวันจะรุนแรงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาดื่มน้าบรรจุขวดมากขึ้น
ทาให้คาดว่าตลาดน้าดื่มบรรจุขวดจะยังเติบโตในระดับ 10-15 เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า
จึงทาให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจนี้ย่อมตระหนักถึงความสาคัญในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทยและ
Marketeer, 2559)
บริษัท เอ็น ที . คูลลิ่ ง วอเตอร์ จากัด ตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 1 ตาบลบ้านทราย อาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110 โดยบริษัทได้ทาการผลิตและบรรจุน้าดื่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้าดื่ม
บรรจุขวดและน้าดื่มบรรจุถ้วย ทางบริษัทได้มีทาการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการในแต่ละเดือนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะต้นทุนในการผลิ ตน้าดื่มบรรจุ
ขวดยังคงสูงอยู่ ทาให้บริษัทได้รับผลกาไรไม่ดีเท่าทีควร เนื่องจากในขั้นตอนการบรรจุน้าลงขวดนั้น
พบว่า หัวจ่ายน้าแต่ละหัวเริ่มจ่ายน้าและหยุดจ่ายน้าไม่พร้อมกัน จึงทาให้น้าดื่มแต่ละขวดมีปริมาณไม่
เท่ากันและยังเกิดปัญหาการบรรจุน้าล้นออกจากขวด
เทคนิคที่สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดปัญหาในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม
มีหลายเทคนิค แต่เทคนิคที่ผู้วิจัยเลือกนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ Why-Why Analysis ซึ่งนามา
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วจึงทาการวางแผน
และกาหนดวิธีการแก้ไข จากนั้น นาเทคนิค 7 QC Tools มาใช้ในการควบคุมกระบวนการโดยอาศัย
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สถิติ และนาหลักการ 5W1H มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้า
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการ
บรรจุน้าดื่ม โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกระบวนการผลิ ต อี ก ทั้ ง เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม โดย
การประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม
ประเภทขวด
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การทาวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 เดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตน้าดื่มได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
1.4.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจกับ
คู่แข่งขันได้
1.4.3 สามารถขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตน้าดื่มและส่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.4.4 สามารถเป็ น แนวทางประยุ ก ต์ ใช้ ได้ กั บ กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขจัดความสูญเปล่าในการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
1.5 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรทำวิจัย
1.5.1 น้าดื่ม หมายถึง น้าที่บริษัท ได้ทาการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งน้าดื่มในที่นี้จะอยู่ใน
รูปแบบของการบรรจุขวด
1.5.2 กระบวนการบรรจุน้าดื่ม หมายถึง การเปิดวาล์วเพื่อให้น้าที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อแล้ว
ไหลตามท่อสแตนเลสลงสู่ขวดตามปริมาณที่กาหนด จากนั้นวาล์วน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
1.5.3 ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม เช่น ค่าแรงงาน ค่าน้า
ค่าไฟฟ้า ค่าบารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น
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1.5.4 การลดต้นทุน หมายถึง การลดปริมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบรรจุ
น้าดื่ม โดยวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องการแก้ปัญหาการบรรจุน้าดื่มล้นออกจากขวด ซึ่งน้าที่ล้นออกจาก
ขวดนั้นเป็นต้นทุนที่สูญเปล่า
1.5.5 การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (KAIZEN) หมายถึ ง การน าแนวคิ ด และเทคนิ ค ต่ า งๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม โดยทางบริษัทได้ทาการปรับปรุงและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบรรจุน้าดื่มของบริษัทนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุน ในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม โดยการ
ประยุ กต์ ใช้แนวคิดการปรั บ ปรุ ง อย่างต่ อเนื่อง KAIZEN นัน ทางผู้ จัดท้ าได้ศึกษาค้นคว้ าทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องมีเนือหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย เพื่อศึกษา
ข้อมูลน้ามาประกอบการสนับสนุนในการวิเคราะห์ไว้ดังนี
2.1 ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด
2.3 แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
2.4 เทคนิค Why-Why Analysis
2.5 หลักการของเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)
2.6 เทคนิค 5W1H
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็นที.คูลลิ่ง วอเตอร์ จ้ากัด
วัตถุประสงค์ ผลิตและจัดจ้าหน่ายเครื่องดื่ม
ที่อยู่
165 หมู่ 1 ต้าบลบ้านทราย อ้าเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
ที่ตังส้านักงาน ลพบุรี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
วันที่จัดตัง
05 สิงหาคม 2559
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล
0165559000832

รูปที่ 2.1 สถานประกอบการ
2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด
2.2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้าดื่ม ประกอบด้วย
2.2.1.1 น้า
น้าที่น้ามาผลิตจะมี 2 แบบ ได้แก่ น้าบาดาล และน้าประปา สามารถจ้าแนกได้
ดังนี
- น้าบาดาล เป็นน้าที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชือ
โรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่ขณะที่ไหลผ่านไปตามชันดิน/ชันหิน อาจจะละลาย เอาแร่ธาตุเข้า
มา ปะปน รวมทังถูกปนเปื้ อนด้ว ยน้า ที่มีคุณภาพด้อยกว่า ท้าให้ คุณภาพของน้าบาดาเปลี่ ยนไป
ซึ่งก่อนน้ามาใช้ต้องผ่านการขออนุญาตในทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
- น้าประปา ได้มาตรฐานน้าดื่มขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว เมื่อน้ามาผลิตเป็น
น้าขวดก็ยังผ่านกระบวนการผลิตน้าดื่มที่ส้านักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ก้าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการผลิต ภาชนะบรรจุและการเก็บ
รักษา (CMBOX.BIZ, 2560)
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2.2.1.2 บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบ่งตามขนาดบรรจุ คือ ถัง ขวดพลาสติก PET ขวดแก้วและถ้วยแก้ว
พลาสติก แต่ส่วนใหญ่ผู้ผลิตนิยมใช้ขวดพลาสติก (พอลิเอทีลีนเทอร์ฟะทาเลต หรือ PET) บรรจุน้าดื่ม
ขวดเนื่องจากมีคุณสมบัติโดยทั่วไปจะแข็งใส ป้องกันการซึมผ่านของไอน้าได้และการซึมของก๊าซได้
ดีมาก

รูปที่ 2.2 บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ที่มา : CMBOX.BIZ (2560)
- ถังบรรจุน้าดื่ม มีขนาด 12, 18.9 และ 20 ลิตร ส่วนใหญ่ 18.9 ลิตร จะนิยมใช้
ตามส้านักงาน และที่พักอาศัย
- ขวดพลาสติกบรรจุน้าดื่ม มีหลายขนาดให้เลือก คือ 350, 500, 600, 750, 1500
ซีซี .แต่ที่นิยมใช้กันมากตามท้องตลาดคือ ขนาด 500, 600 ซีซ.ี
- ขวดแก้วบรรจุน้าดื่ม ขวดแก้วแม้ข้อดีสามารถใช้หมุนเวียนได้ มีความคงทนถาวร
ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ ทนความร้อนได้สูงมาก และป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและ
ไอน้ าได้ แต่ก็มีข้อเสี ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งมีน้าหนักมากและแตกง่าย ส่ ว นใหญ่จะบรรจุน้าดื่มไว้
จ้าหน่ายตามร้านอาหาร
- ถ้วยบรรจุน้าดื่ม ถ้วยบรรจุน้าดื่มขนาด 220 หรือ 229 ซีซี จะใช้ในส้านักงานเพื่อ
การรับรองแขก และใช้ในงานเลียงต่างๆ
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- ฉลากฟิ ล์ ม แบบหดตั ว สามารถพิ ม พ์ ข้ อ ความตามความต้ อ งการลงบนวั ส ดุ
แผ่นฟิล์มใส พร้อมทังสวมฉลากลงบรรจุภัณฑ์ด้วยโดยใช้ความร้อนในการอบเพื่อให้กับขวด
- แคปซีล (Capseal) เป็นฟิล์มหดที่สามารถสวมแล้วให้รัดที่ฝาขวดมีการพิมพ์โลโก้
ของสินค้าและมีลูกศรให้ไว้ฉีกมีรอยปรุไข่ปลาฉีกออกง่าย แคปซีลเป็นอีกหนึ่งฟิล์มป้องกันคุณภาพมีใช้
กับสินค้าที่ต้องการเสริม ความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคปัจจุบัน
- ฝาแมกซี (Maxi) เป็นฝาโลหะที่ได้รับการออกแบบให้สะดวกแก่ผู้ใช้ เป็นฝาที่มี
วงแหวนและร่องลึกบนฝาท้าให้ฉีกฝาขวดออกได้ง่าย ผลิตจากแผ่นเหล็กทินฟรีและอะลูมิเนียม เช่น
ฝาปิดขวดแก้วของน้าดื่ม
- ฝาพลาสติก มีการผลิตขายตามท้องตลาดสามารถเลือกได้หลายสี ตามแต่สีที่
นิยมใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาว ฟ้า ชมพู แดง ด้า ทองและน้าเงิน ส่วนสีที่ต้องต้องสั่งท้าสั่งพิเศษ คือ
เงิน ม่วง เพราะไม่มีขายในตลาด
- ฟิล์มห่อหุ้มแบบหดตัว คือบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ห่อหุ้มตัวสินค้าภายนอกเพื่อ
การขนส่งที่สะดวกสามารถปกป้องและคุ้มครองสินค้าจากความเสียหายได้ส่วนหนึ่ง ท้าให้การขนส่ง
สินค้ามีความสะดวกมากขึนใช้กับบรรจุภัณฑ์ตังแต่ 2 ชินขึนไป
2.2.2 แรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
เมื่อจ้าแนกตามประเภทของลักษณะการผลิตมี 2 แบบคือ
2.2.2.1 แบบที่ 1 การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็น ผู้ ประกอบการรายใหญ่ใช้เครื่องจักรขนาดเกิน 5 แรงม้า หรือมีคนงาน
7 คนขึนไป และต้องผ่ านการ ตรวจสอบเพื่อมีใบอนุญาต 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตผลิ ตอาหาร
และใบส้าคัญการขึนทะเบียนต้ารับอาหาร น้าดื่มประเภทนีจะต้องแสดงฉลาก อย. และมีตัวอักษร ผด.
แสดงอยู่ เช่น อย. ผด..../.... เป็นต้น
2.2.2.2 แบบที่ 2 การผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน
จะใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 7 คน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็น
รายย่ อ ย การผลิ ต มี ขั นตอนไม่ ยุ่ ง ยาก น้ า ดื่ ม ประเภทนี จะบรรจุ ใ นขวดพลาสติ ก สี ข าวขุ่ น ( PE)
และจะต้องมีฉลากแสดง อย.อผด..../..... แสดงอยู่บนขวด
2.2.3 กระบวนการผลิต
เมื่อได้แหล่งน้าดิบที่ต้องการแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวดซึ่งโดยทั่วไป
กรรมวิธีการผลิตน้าดื่มบรรจุขวดจะแบ่งเป็นขันตอนตามที่ส้านักงานกรรมาการอาหารและยา (อย.)
ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการผลิตน้าดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนันจะมี
วิธีที่ไม่ซับซ้อนโดยมีขันตอนดังนี
- การกรองน้าประปาหรือน้าบาดาลด้วยเครื่องกรองทราย (Sand filter)
- การก้าจั ดความกระด้างและเหล็กโดยเครื่องกรอง Base exchange unit ซึ่งบรรจุผ ง
กรองเรซิน
- การก้าจัดกลิ่น สี และตะกอน โดยเครื่องกรองที่มี Activated carbon
- การก้าจัดแบคทีเรียโดยเครื่องกรองที่มีซึ่งมีไส้กรองเป็น Ceramic (Ceramic filter)
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- การฆ่าเชือโรคด้วยรังสี ultra violet โดยการผ่านน้าเข้าสู่ถังที่ติดตังเครื่องก้าเนิดแสง UV
ตามระยะเวลที่ก้าหนดเพื่อฆ่าเชือโรค เมื่อสินสุดกระบวนการจึงผ่านน้าเข้าสู่เครื่องบรรจุ เพื่อบรรจุใส่
ภาชนะต่อไป
2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อราคา
- ราคาน้ามัน
- ราคาเม็ดพลาสติกที่น้ามาท้าขวดบรรจุ
- ฉลากมีจ้านวนสีของโลโก้มากและขนาดใหญ่
- การพิมพ์โลโก้บนแคปซีล
- การจัดส่งสินค้า (ทยอยหรือครังเดียว) จุดจัดส่ง และสถานที่ในการจัดส่ง
2.3 แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือ KAIZEN ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โดยถอดความหมาย
จากศัพท์ได้ว่า การปรับปรุง (Improvement) โดยเป็นแนวคิดที่ น้ามาใช้ในการบริหารการจัดการ
อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงวิธีการท้างานและสภาพแวดล้อมในการท้างานให้ดีขึนอยู่เสมอ หัวใจส้าคัญอยู่ที่ต้องมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สินสุด (Continuous Improvement) ไคเซ็นจึงเป็นแนวคิดที่จะช่วย
รักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึน (Improvement) หากขาดซึ่งแนวคิดนี
แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะค่อยๆ ลดลง (อิไม มาซาเอกิ, อัมพิกา ไกรฤทธิ์, 2534)
หลักการแนวคิดของ Kaizen เป็นวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือปรัชญาในการ
สร้ า งคุ ณภาพงานของเดมมิ่ งที่ เรี ยกว่า PDCA (Plan – Do – Cheek – Action) ซึ่ งสามารถน้ าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะด้านกิจกรรม หรือการปฏิบัติงาน โดยสามารถน้ามา
พิจารณาน้าไปสู่แนวทางปฏิบัติของ Kaizen ได้ดังต่อไปนี
1) คัดเลือกและก้าหนดปัญหาที่จะด้าเนินการ
องค์กรหรืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้ว มักมีปัญหามากมายในการท้างาน เริ่มตังแต่ของเสีย
(Defects) จากการผลิต การผลิตเกินความต้องการ (Over production) การเก็บสต๊อกมากเกินไป
การรอคอย/ความล่ า ช้ า (Waiting time/delay) การเก็ บ วั ส ดุ ค งคลั ง มากเกิ น ไป (Excessive
Inventory) สั่งวัสดุปริมาณมากแต่มีการใช้น้อย การขนย้ายที่ไม่จ้าเป็น (Unnecessary Transport)
กระบวนการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Process) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ้าเป็น (Unnecessary
motion or action) และข้อบกพร่ องจากการผลิ ตและใช้ พลั งงาน (Energy Wastes) เมื่อโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถหาข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาในการท้างานแล้ว ก็สามารถ น้ามาล้าดับปัญหาที่จะ
ท้าก่อนหลั งได้ (Priority) จะสร้ า งกิจกรรมการปรับปรุงเกิดขึนในโรงงาน อย่างถูกต้องตามเวลา
และความจ้าเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
2) ท้าความเข้าใจปัญหา
สิ่งส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้การด้าเนินแผนการปรับปรุงประสบผลส้าเร็จ เมื่อองค์กรนันได้มี
การวางแผนการคัดเลือกปัญหาที่มีความส้าคัญก่อนและหลังแล้ว ก็คือให้คณะท้างานหรือ บุคลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปดู ส ถานที่ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ นในโรงงานอุ ต สาหกรรมว่ า ปั ญ หาแต่ ล ะปั ญ หาเกิ ด ขึ น
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A ร่วมปรับปรุง D ร่วมปฏิบัติ P ร่วมวางแผน C ร่วมประเมิน Productivity World 91 May - June
2008 อย่างไร เพื่อท้าความเข้าใจ และปรับปรุงไปในทางเดียวกั น หรืออาจจะเป็นลักษณะการน้า
คณะท้างานไปดูถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่ได้ด้าเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาแล้ว เพื่อน้ามา
เป็นแนวทางในการด้าเนินงานต่อไป
3) วางแผนการแก้ไขปัญหา
การวางแผนการด้าเนินงาน เริ่ม ต้นด้วยการจัดอันดับความส้าคัญของเป้าหมาย ก้าหนดวิธี
ด้าเนินงาน ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่จะใช้ การวางแผน ดังกล่าว
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม การวางแผนช่วยให้คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึนใน อนาคต และช่วย
ลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึนได้
4) ก้าหนดวิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์
การด้าเนินการตามแผนอาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ เช่น คณะกรรมการหรือ
หน่วยงานของคณะ มีวิธีการที่มีการทดลองและวิเคราะห์มาแล้วว่าได้ผล
ตัวอย่างเช่น การท้า Kaizen ของ TOYOTA ในการปรับปรุง การขันน็อตล้อรถยนต์ โดยการ
ท้าให้มีสีติดตรงเครื่องมือขันน็อต หากพนักงานขันน็อตแน่นพอ จะท้าให้สีนันติดที่หัวน็อต เป็นการ
ยืนยันว่าขันน็อตให้ล้อแน่นแล้ว การเริ่มต้นท้า Kaizen ที่ TOYOTA เริ่มด้วย การท้า Idea Contest
เพื่อให้พนักงานน้าเสนอความคิดใหม่ๆ ในการ ปรับปรุงการท้างาน มีการเสนอความคิดกันมากกว่า
1 พันความคิด ต่อเดือน และมีรางวัลให้ความคิดดีเด่น แล้วจะมีการเผยแพร่ความคิด นันไปใช้ในส่วน
ต่างๆ ขององค์กร
5) น้าเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการด้ า เนิ น การ จึ ง ต้ อ งก้ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น แผนอาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด้าเนินการ การประเมินขันตอนการด้าเนินงาน
และการประเมินผลของการด้าเนินงานตามแผนที่ได้ตังไว้ ในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท้าได้เอง
โดยคณะกรรมการที่รั บ ผิดชอบแผนการด้าเนินงานนันๆ ซึ่งเป็นลักษณะของ การประเมินตนเอง
โดยไม่จ้าเป็นต้องตังคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ้าเป็น ต้องคิดเครื่องมือหรือแบบ
ประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน การน้าเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์ท้าให้เรา สามารถทราบได้ว่ากิจกรรมการ
ปรับปรุงงานนันได้ผลมากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคอะไร ที่จะต้อง น้ามาพิจารณาและทบทวนเพื่อแก้ไข
ต่อไป
6) การจัดท้ามาตรฐาน เพื่อน้าไปปฏิบัติ
การน้าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน้าผลการประเมินมา วิเคราะห์
ว่ามีโครงสร้าง หรือขันตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึนไปอีก
และสังเคราะห์รูปแบบ การด้าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส้าหรับการด้าเนินการ ในปีต่อไป
การท้ า กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง งาน โดยน้ า หลั ก การท้ า PDCA ไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งท้ า ให้ ค รบ
6 ขันตอนก่อน ถึงไปเริ่มขันที่ 1 ใหม่ เวลามีปัญหาติดขัดสามารถย้อนไปท้าในขันตอนใดก็ได้ตามที่
ต้องการ
ก า ร ท้ า Kaizen ด้ ว ย ว ง จ ร PDCA ข อ ง TOYOTA เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ กั น ว่ า TOYOTA
มีประสิทธิภาพการผลิตสูง สามารถผลิตรถยนต์โดยใช้เวลา ห่างกันเพียงคันละ 1 นาที 10 วินาที

10

และบริ ษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด ก้าลั งจะ Productivity World 93 May - June
2008 เปิดโรงงานผลิตอีก 1 แห่ง คาดว่าจะมีก้าลังผลิตรวม 3 แสนคัน และความภาคภูมิใจของบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด คือ พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด ได้
มีส่วนร่วมกับบริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่น ออกแบบรถยนต์ของบริษัท เนื่องจากเดิมบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด จะผลิตรถยนต์เท่านัน ไม่ได้มีการออกแบบรถยนต์ แต่ในปัจจุบั นมีการ
พัฒนา ให้มีสายงานเทคนิคที่รับผิดชอบการออกแบบรถยนต์ด้วย การปรับปรุงงานอย่าง ต่อเนื่องเป็น
ส่ว นหนึ่ งใน TOYOTA WAY โดยแนวคิดว่า Kaizen เท่ากับ Continuous Improvement คือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-CheckAct (PDCA) คือ การดูปัญหา วางแผน
หาวิธีแก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็น้าไปใช้ รถยนต์ที่ผลิต
ออกมาจะมี การท้ า Kaizen กั น ทุ กวั น คือ ปรั บปรุ ง ไปเรื่ อ ย ๆ รายละเอี ย ดชินส่ ว นจะเปลี่ ย นอยู่
ตลอดเวลา ภายหลั ง จากมีการทดลอง ทดสอบแล้ ว พบว่ าอะไรที่ ท้าให้ ดีขึ น ก็ จะน้ ามาใช้ใ นการ
ปรับปรุงงาน หลักการส้าคัญๆ ของ Kaizen ที่ต้องพิจารณา ได้แก่
1) หลัก 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ถือเป็นพืนฐานของ
Kaizen
2) หลัก 5 Why คือ การถามค้าถาม 5 ครัง จนกว่าจะเข้าใจและสามารถตอบค้าถามได้ตรง
ตาม วัตถุประสงค์ที่แท้จริง นั่นคือ ถ้าเราถามว่า “ท้าไม” ครบ 5 ครัง จะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร
3) หลัก Visualization คือ ทุกอย่างต้องสามารถมองเห็น เช่น การมีสัญญาณแสดงความ
ก้าวหน้าของการผลิต หรือการท้างานในแต่ละวัน เพื่อช่วยเตือนสติและควบคุมการท้างานให้เสร็จ
ภายในก้าหนด (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2551)
2.4 เทคนิค Why-Why Analysis
เทคนิค Why-Why Analysis หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยหาก
เราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและก้าจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ้า หากปัญหาเดิมเกิดซ้า
แสดงว่าการวิเคราะห์ของเรานั นมาผิดทางหรืออาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาท้าการ
วิเคราะห์ใหม่ เครื่องมือนีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากผู้วิเคราะห์มีความเข้าใจและมี
ความช้านาญในงานที่ตนท้าอยู่ รวมถึงความรู้ด้านวิศวกรรม ที่ Toyota Why-Why Analysis ถูกใช้
เป็ น เครื่ องมือ หลั ก ในการวิ เคราะห์ ปั ญหา จากประสบการณ์ ของผู้ เขี ยน พบว่ า ส่ ว นใหญ่ก ารใช้
หลักการ Why-Why Analysis นัน เป็นไปเพียงเพื่อน้าเสนอต่อลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาจากลูกค้าเท่านัน
แต่ปั ญหาเดิมยั งคงเกิดซ้าอยู่ เรื่ อยๆ อาศัยเพียงการตรวจสอบที่ถี่ขึน ซึ่งก่อให้ เกิดความสู ญเปล่ า
ตามมา การวิเคราะห์ Why-Why Analysis นันเป็นเพียงเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ รากเหง้า
เท่ า นั น การจะท้ า ให้ ปั ญ หานั นหมดไป จึ ง จ้ า เป็ น จะต้ อ งประยุ ก ต์ ห ลั ก การอื่ น ๆ เข้ า มาช่ ว ย
เช่น เทคนิค Poka-Yoke, Triz เป็นต้น ทังนีทังนันขึนอยู่กับสภาพปัญหาที่เราก้าลังวิเคราะห์กันอยู่
(Tawachai Suwanabutvipa, 2552)
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2.5 หลักการของเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)
เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิ ด นับได้ว่าเป็นสิ่ งที่ ช่ว ยพัฒ นาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ เครื่ องมือ เหล่ านี เป็ นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้ห ลั กการ
ทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่างๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่
ละชนิ ด เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ 7 ชนิ ด นี มี ที่ ม าจากองค์ ก รหนึ่ ง ในประเทศญี่ ปุ่ น ชื่ อ ว่ า Union of
Japanese Scientists and Engineers และกลุ่ม Quality Control Research Group ซึ่งได้ถูกจัดตัง
ขึน ในปี ค.ศ. 1946 เพื่อค้นคว้าและท้าการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
การควบคุมคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศของญี่ปุ่น โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าของญี่ปุ่นให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมประเทศผู้น้าทางเศรษฐกิจใน
สมัยนันอย่างอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
จากนั นได้มีการก้าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial
Standards) หรือ JIS marking system ได้น้ามาบังคับใช้เป็นกฏหมายในปี ค.ศ. 1950 และยังได้มี
การเปิดสัมมนาทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆ และวิศวกรในประเทศ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Dr. W. E. Deming เป็นผู้น้าในโครงการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒ นาคุ ณภาพ ซึ่งต่ อมาก็ ได้มีการตังรางวั ล Deming Prize อันมี ชื่อเสี ย งทั่ว โลก เพื่อมอบให้ กั บ
องค์กรอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพดีเด่นของญี่ปุ่น
ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ทางญี่ปุ่นได้เชิญ Dr. J. M. Juran มาท้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในการน้าเทคนิค
เหล่านีมาใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่าย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและ
รวบรวมเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพทั ง 7 ชนิ ด ที่ เ รี ย กกั น ว่ า 7 QC Tools มาใช้ อ ย่ า ง
แพร่ ห ลายจนทุ ก วั น นี เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพทั ง 7 ชนิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และนิ ย มใช้ ทั่ ว โลกนั น
มีดังต่อไปนี (วันเฉลิม วรรณสถิต, 2559)
2.5.1 ผั ง แสดงเหตุ แ ละผล (Cause-and-Effect Diagram) หรื อ ผั ง ก้ า งปลา (Fishbone
Diagram) เป็ น แผนผั ง แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะของปั ญ หา (ผล) กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ
(สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครังอาจจะเรียกว่า แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
ซึ่งผู้คิดค้นคือ Dr.Kaoru Ishikawa ถ้าไปอยู่ ที่ญี่ปุ่นส่วนมากจะคุ้นชื่อ Ishikawa Diagram มากกว่า
โดยส่วนตัวมองว่าเป็นเครื่องมือหลักที่มีความส้าคัญมาก สามารถช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึน
ได้อย่างมีระบบ สามารถแบ่งกลุ่ มสาเหตุได้ ตัวอย่างผังก้างปลาแสดงสาเหตุที่ท้าให้เกิ ดของเสียที่
เกิดขึนในขันตอนการผลิตพรม ปัญหาคือพนักงานลืมเจาะรูบนพรหม ซึ่งผลของการลืมเจาะรู ก็คือไม่
สามารถน้าพรมไปประกอบเข้ากับตัวรถในขันตอนต่อไปได้ ของเสียถูกตีกลับทันที เมื่อทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึนก็ต้องระดมสมองหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
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รูปที่ 2.3 แสดงผังก้างปลา
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
2.5.2 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ สามารถบันทึก
ค่าได้ง่ายสะดวกต่อการอ่านข้อมูลเบืองต้น เช่น บันทึกข้อมูลการการผลิตชินงานในแต่ละวัน หรือ การ
นับจ้านวนของเสียที่เกิดขึนในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งดีกว่าการจดหรือเขียนเชิงบรรยาย

รูปที่ 2.4 แสดงตัวอย่างใบตรวจสอบ
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
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2.5.3 กราฟ (Graph) เป็นแผนภาพประเภทหนึ่งที่เป็นการน้าเสนอข้อมูลอย่างง่าย เช่น กราฟ
แสดงให้เห็นยอดขายในแต่ละเดือนหรือการน้าข้อ มูลของเสียที่เกิดขึนในแต่ละวันมาพล็อตลงกราฟ
แท่ง จะได้เห็นแนวโน้มของปัญหาว่าจะมีลักษณะเพิ่มขึนหรือลดลง ง่ายต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

รูปที่ 2.5 แสดงตัวอย่างกราฟ
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
2.5.4 แผนภูมิฮีสโตแกรม (Histogram) เป็นกราฟที่ใช้ในการสรุปข้อมูลลักษณะเป็นกลุ่มข้อมูล
เพื่อจะร่วมกันวิเคราะห์ว่ากลุ่มข้อมูลที่ได้มานันมีลักษณะผิดปกติหรือไม่

รูปที่ 2.6 แสดงแผนภูมิฮีสโตแกรม
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
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2.5.5 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณของเสียที่เกิดขึน ส่วนมากจะใช้คู่กับผังก้างปลาที่จะน้าเสนอใน
หัวข้อต่อไป โครงสร้างของแผนผังพาเรโต ประกอบด้วยกราฟแท่งและกราฟเส้น นอกจากแกนใน
แนวตัง (แกน Y) และแกนแนวนอน (แกน X) กราฟพาเรโตจะมีแกนแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ของ
ข้อมูลสะสมอยู่ทางด้านขวามือของแผนผังด้วย ความสูงของแท่งกราฟจะเรียงล้าดับจากมากไปหา
น้อย จากซ้ายมือไปขวามือ ยกเว้นในกลุ่ม ข้อมูลที่เป็น “ ข้อมูลอื่นๆ ” จะน้าไปไว้ที่ต้าแหน่งสุดท้าย
ของแกนในแนวนอนเสมอ

รูปที่ 2.7 แสดงแผนภูมิพาเรโต
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
2.5.6 ผังการกระจาย (Scatter Diagram) ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัว
แปรสองตัวว่ามีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริงว่ามีความสัมพันธ์กันมาก
น้อยเพียงใด เช่น การตังสมติฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงานว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่าง
กัน ของเสียที่เกิดขึนจากการท้างานในแต่ละคนจะแตกต่างกันหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วเราจะคาดว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์สูงจะมีทักษะในการท้างานสูง ของเสียจะเกิดขึนน้อยกว่าพนักงานใหม่ ซึ่งข้อสมมุติฐาน
ของตัวแปรทังสองสามารถเก็บข้อมูลแล้วน้ามาพล็อตกราฟผังการกระจาย เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่ามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด เพราะว่าในสถานประกอบการบางที่ อายุงานสูงอาจจะมีของเสีย
เท่ากับพนักงานใหม่ก็เป็นได้ ดังนัน อายุงานหรือทักษะและประสบการณ์ของพนักงานไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของเสียในกระบวนการผลิต อาจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องอื่นๆ เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิตมีปัญหาหรือไม่
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รูปที่ 2.8 แสดงฝังการกระจาย
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)
2.5.7 แผนภู มิ ค วบคุ ม (Control Chart) คื อ แผนภู มิ ที่ มี ก ารเขี ย นขอบเขตที่ ย อมรั บ ได้ ข อง
คุณลักษณะตามข้อก้าหนดทางเทคนิค (ส่วนมากได้สูตรการค้านวณ) เพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการ
ควบคุมกระบวนการผลิต โดยการติดตามและตรวจจับข้อมูลที่ออกนอกขอบเขต โดยถ้าเกิดขึนมูลอยู่
นอกขอบเขต (Out of Control) ต้องหาสาเหตุที่ท้าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึนผิ ดปกติ เช่น การบรรจุ
น้าตาลลงถุง มีค่ายอมรับได้ ± ไม่เกิน 10 กรัมจาก 1 กิโลกรัม จากการผลิตทังวัน เกิดการ Out of
Control ในช่วง 16.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาเลิกการผลิต 17.00 น. และเกิดขึนแบบนีเกือบทุกๆ
วัน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ไม่ยากเนื่องจากเป็นการผลิตท้ายๆของวันอาจจะ
เกิดจากพนั ก งานเกิดความเมื่อยล้ า หรือเครื่องจั กรอุปกรณ์ ท้างานเป็นเวลานานท้า ให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อน จึงต้องค้นหาสาเหตุกันต่อไป ซึ่งอาจจะใช้ผังก้างปลาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
(วันเฉลิม วรรณสถิต, 2559)

รูปที่ 2.9 แสดงแผนภูมิควบคุม
ที่มา : วันเฉลิม วรรณสถิต (2559)

16

2.6 เทคนิค 5W1H
การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W1H จะสามารถช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องที่เรา
ก้าลังวิเคราะห์ได้ เป็นอย่างดี ท้าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนัน ในบางครังการเริ่มคิดวิเคราะห์
ถ้าคิดอะไรไม่ออก ให้เริ่มต้นถามตัวเอง โดยใช้ค้าถาม 5W1H ถามตัวเอง นอกจากการใช้เทคนิค
5W1H แล้ว อาจจะใช้เทคนิคการตังค้าถามถามในลักษณะอื่นๆได้
โดย 5W1H ประกอบด้วย
Who ใคร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบ ในเรื่องนันมี
ใครบ้าง
What ท้าอะไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะท้าอะไร แต่ละคนท้าอะไรบ้าง
Where ที่ไหน คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สถานที่ที่เราจะท้าว่าจะท้าที่ไหน เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท้า
นันอยู่ที่ไหน
When เมื่อไหร่ คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ระยะเวลาที่จะท้าจนถึงสินสุด เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท้านัน
ท้าเมื่อวัน เดือน ปี ใด
Why ท้าไม คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะท้านัน ท้าด้วยเหตุผลใด เหตุใดจึงได้ท้าสิ่งนัน หรือ
เกิดเหตุการณ์นันๆ
How อย่างไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถท้าทุกอย่างให้บรรลุผลได้อย่างไร เหตุการณ์
หรือสิ่งที่ท้านันท้าอย่างไรบ้าง (ศิริประภา, 2560)
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนกฤษ ซุ่ น แซ่ ง (2556) ได้ ท้ า การศึ ก ษาการลดของเสี ย ในกระบวนการฉี ด พลาสติ ก
กรณีศึกษา : ของเสียประเภทจุกด้า งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทจุดด้าที่เกิดขึนใน
กรบวนการผลิตขวดพลาสติก โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ในการค้นคว้าหาสาเหตุ
และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตั่งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556 ซึ่งงานวิจัยครังนีได้ใช้ใบตรวจสอบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ท้าการตรวจสอบของเสียและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจ้า นวนขอเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต และ
แสดงความถี่ของปัญหา เพื่อแยกความส้าคัญตามล้าดับ ด้วยกฎพาเรโต 80:20 ในการแก้ไขส่วนที่มี
ของเสียมากที่สุด น้ามาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลาเพื่อวางมาตรการณ์แก้ไข ผลการด้าเนินการ
ปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดด้าจากเดิม 0.23 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 0.07 เปอร์เซ็นต์
ลดลงจากเดิม 69.59 เปอร์เซ็นต์ และเป็นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี
จักริน ยิมย่อง (2555) ได้ท้าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยใช้
หลักการซิกซ์ ซิกซ์ม่า : กรณีศึกษา บริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ ส์ (ไทย) งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแล้ววิเคราะห์กระบวนการท้างานและระบบการผลิตการชุบโลหะ ค้นหาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิ ตและท้า ให้ เ กิดของเสี ยเพื่ อลดของเสี ยที่ เกิด ขึนจากการผลิ ตของบริษั ท เล็ นตั ส
เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) จ้ากัด โดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) จากการศึกษาข้อมูลของเสียจาก
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การผลิตในปี 2555ด้วยการใช้หลักการซิกซ์ ซิก ซ์ม่า พบว่าปัญหาประเภทงานนับเป็นปัญหาอันดับ
แรกที่ส่งผลให้อัตราการผลิตต่้าลง ซึ่งมีสาเหตุจากความไม่ชัดเจนของเอกสาร ไม่มีมาตรฐานในการ
ตรวจรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และไม่มีจุดตรวจสอบเครื่องจักรในส่วนที่กระทบ
กับปัญหาด้านคุณภาพ จึงท้าการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยติดตังเครื่องวัดอัตราการไหลของลม
ก้าหนดมาตรฐานการปรับแต่งหัวฉีดน้าแรงดันสูงผลจากจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถ
ลดปริมาณของเสียประเภทงานนับจาก 193 เหลือ 40 ชิน ต่อ 1 ล้านชินงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3
โดยไม่เพิ่มกระบวนการหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึน
อรรถพร อ่้าขวัญยืน (2558) ได้ท้าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิ์ภาพกระบวนการผลิตน้าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติกโดยใช้ทฤษฎีการผลิตแบบลีน งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์น้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก โดยใช้ทฤษฎีผลิตแบบลีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมใน
สายการผลิตและมุ่งเน้นขจัดความสูญเปล่า (Waste) ทังด้านลดเวลา ลดผู้ ปฏิบัติงาน และลดการ
จัดเก็บสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสินค้าคงคลัง ในขันตอนการล้าเลียงขนส่ง -ขนย้าย บรรจุภัณฑ์ขวดน้า
ดื่มพลาสติก (ขวดเปล่ า) ผลการศึกษาพบว่าหลังการปรับปรุงสามารถเวลาได้ 39.51 นาที ต่อกะ
ลดพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ 15 คนต่อวัน และลดการจัดเก็บสิน ค้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสินค้าคงคลังที่ได้
เท่ากับศูนย์ (zero inventory) ในขันตอนกระบวนการล้าเลียงขนส่ง -ขนย้าย บรรจุภัณฑ์ขวดน้าดื่ม
พลาสติก (ขวดเปล่า) ส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพโดยรวมในสายการผลิตเพิ่มสูงขึน คิดเป็นร้อยละ 9.68
และคิดเป็นมูลค่าที่ได้ทังหมดหลังจากปรับปรุงต่อปี เท่ากับ 15,772,790.56 บาท
พิพัฒพงศ์ ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล้าธาร (2555) ได้ท้าการศึกษาการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศึกษา บริษัท มหาอาณาจักร จ้ากัด งานวิจัยนีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
สาเหตุการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและหาแนวทางในการลดจ้านวนของเสียที่
เกิดขึนจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการด้าเนินงานจะ
เริ่มจากการส้ารวจปัญหาที่เกิดขึนโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา พบว่ามีขันตอนการ
ผลิตหลายขันตอน มีการเกิดของเสียหรือข้อบกพร่องจากการที่ ปูนเข้าไปเป็นส่วนผสมน้อย อิฐบล็อก
ขนาดไม่เท่ากัน และอิฐบล็อกก้นทะลุ ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณของเสีย
ในกระบวนการผลิ ต อิ ฐ บล็ อ กโดยการเสนอการฝึ ก อบรมพนั ก งานและเฝ้ า ติ ด ตามกระบวนการ
ปฏิบั ติง านของพนั ก งานให้ ถูก วิธี อย่ างใกล้ ชิด ท้ าให้ พ นัก งานเกิ ดความตั งใจที่จ ะปฏิบั ติง านให้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ท้าให้ของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกลดลงได้
อย่ า งชั ดเจน ผลที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการพบว่ าความถี่ ของของเสี ย จากเดิ ม 705 ก้ อ น
และลดลงเหลือ 564 ก้อน
ไพสิฐ ชัยชาญ (2556) ได้ท้าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตหัวปากกาลูกลื่น
กรณีศึกษาบริษัทผลิตหั ว ปากกาในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึนภายใน
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โรงงานมีปัจจัยมาจาก คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดล้อมการท้างาน ซึงเป็นตัวแปร
ต้นที่จะท้าให้เกิดความผิดพลาดต่างๆจนเป็นสาเหตุท้าให้เกิดของเสียขึนภายในกระบวนการผลิตและ
พบว่าอัตราของเสียที่เกิดขึนมีร้อยละ 8.18 ของจ้านวนหัวปากกาลูกลื่นที่เสียเมื่อน้าวิธีการควบคุม
คุณภาพโดยน้าเทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์โหมดของเสียที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อท้าการลดของเสียพบว่าอัตราของเสียที่
เกิดขึนจากกระบวนการลดลงเหลื อร้อยละ 5.29 หลังจากมีการปรับปรุงซึ่งลดลงร้อยละ 25.89
ของจ้านวนปากกาลูกลื่นที่เสียในกระบวนการผลิต
ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) ได้ท้าการศึกษาของเสียที่เกิดขึนในกระบวนการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools ในด้านการค้นหาสาเหตุและปรับปรุง
คุณภาพในกระบวนการผลิต ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งท้าการเก็บ
ข้อมูลโดใช้ใบตรวจสอบ Check Sheet และแจกแจงปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต Pareto Chart
แล้วน้ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) เพื่อวาง
มาตรการแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด จากการแก้ไขแลปรับปรุงสามารถของเสียจากเดิม 1.53
เปอร์เซ็นต์ และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดลงได้ถึง 74,862 ต่อปี
อดิสร แสงฉาย (2555) ได้ท้าการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตเครื่องถ่วง
น้ า หนั ก กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท สตี ล เลอร์ สตี ล เวอร์ ค ส์ จ้ า กั ด โดยศึ ก ษาเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยใบตรวจสอบ
เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของแต่ละปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโตและใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลาเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากการศึกษาพบความสูญเปล่าวอยู่ 3 ส่วนหลักๆ คือ จากการผลิตงาน
เสี ย การขนย้าย และการเคลื่ อนย้ าย ผลการวิจัยพบว่าข้อบกพร่องจากกระบวนการเชื่อมลดลง
100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข้ อ บกพร่ อ งจากงานส่ ว นประกอบลดลง 33.33 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข้ อ บกพร่ อ งจาก
กระบวนการพั บ ลดลง 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข้ อ บกพร่ อ งจากกระบวนการจั ด เก็ บ ระหว่ า งผลิ ต ลดลง
75 เปอร์เซ็นต์ และสามารถก้าจัดการรอคอยจากที่ต้องมีการย้ายชินงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ลดรอบเวลาผลิตรวมได้ 4.82 เปอร์เซ็นต์
กมลรัตน์ ศรีสังข์สุข และ ณัฐชา ทวีแสงสกุล (2552) ได้ท้าการศึกษากระบวนการผลิตสาย
เคเบิลขนาดเล็กพบว่ามีปัญหาผลผลิตที่ค่าและต้นทุนการผลิตสูงดังนัน งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้แนวทางลีน ซิกซ์ ซิก ม่า
ทัง 5 ขันตอนมาใช้ คือ การนิยามปัญหา การวัดเพื่อก้าหนดสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญ หา การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกระบวนการผลิ ต และการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ตามล้ า ดั บ
โดยท้าการศึกษากระบวนการผลิตเพื่อหาความสูญเปล่านกระบวนการผลิต โดยท้าการวัดสาธาร
คุณค่าก่อนการปรับปรุง การวิเคราะห์ความสูเปล่าทัง 7 ประการจากนัน ได้ท้าการออกแบบการผลิต
ใหม่และท้าการวัดสายธารคุณค่าหลังการปรับปรุง การลดความสูญเปล่าจากสินค้าคงคลังที่ไม่จ้าเป็น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่า การผลิตมีแนวโน้มที่ ดีขึน คือผลผลิตจาก 15 ชิน ต่อชั่วโมงการท้างาน
ของพนักงานหนึ่งคน เป็น 24 ชิน ต่อชั่วโมงการท้างานของพนักงานหนึ่งคนคิดเป็น 37.5 เปอร์เซ็นต์
อีกทังยังส่งผลท้าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจาก 48.25 บาทต่อชิ่น เป็น 42.54 บาท ต่อชิน
คิดเป็น 11.83 เปอร์เซ็นต์
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ไพฑูร ย์ ปะการะพั ง (2555) ได้ท้าการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภ าพกระบวนการผลิ ตด้ว ย
เทคนิคของลีน กรณีศึกษากระบวนการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก โดยจากการศึกษาพบว่าใน
ส่วนของกระบวนการผลิตขันตอนการอัดขึนรูปเป็นคอขวดในกระบวนการผลิต พนักงานขาดทักษะท้า
การผลิตได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่งผลจากการศึกษามีการก้าหนดให้ใช้อัตราส่วนผสม
วัตถุดิบขันตอนที่หนึ่ง โดยการปรับเปรียบและอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกิดทักษะความช้านาญด้วย
เทคนิ ค ของลี น แล้ ว นั น พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต เพิ่ ม สู ง ขึ นสามารถเพิ่ ม ปริ ม าณ
ผลิตภัณฑ์จาก 96.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 99.49 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึน 2.99 เปอร์เซ็นต์ และสามารถผลิต
สินค้าอิฐบล็อกได้เพิ่มมากขึนจาก 19,536 ชิน เป็น 22,885 ชิน หรือคิดเป็น 17.14 เปอร์เซ็นต์
กนกวรรณ ตั ง รั จ นพิ ทั ก ษ์ (2550) ได้ ท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการลดความสู ญ เสี ย ของ
กระบวนการผลิตลาโพงของโรงงานผลิตลาโพงตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการจัดการงานวิศวกรรม ตาม
แนวคิดการลดความสูญเสีย 7 ประการงานวิจัยนีพบว่า แหล่งก้าเนิดของความสูญเสียมาจากทังปัญหา
ทางเทคนิคและการจัดการจากนันนาเสนอ 6 แผนการปรับปรุงรวมกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนมีเพียง 2 แผน ได้แก่การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงการจัดการระบบ
สินค้าคงคลังที่ทาได้จริงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โดยรวมน้อย มูลค่า
ความสู ญ เสี ย ที่ ล ดลงได้ ทั งหมดหลั ง จากการปฎิ บั ติ ต ามแผนเท่ า กั บ 345,163 บาทและค่ า อั ต รา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 347 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลดความสูญเสียรวมที่
ประมาณการจากแผนทัง 6 แผน มีค่าเท่ากับ 720,962 บาท และมีค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เท่ากับร้อยละ 1,224 ต่อเดือน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการดาเนินงานวิจัย
3.1.1 แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาเป็นเครื่องมือหลักในการ
ดาเนินงานวิจัย โดยศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม แล้วหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทางานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 เทคนิค Why-Why Analysis
ผู้ วิ จั ย ได้ น าเทคนิ ค Why-Why Analysis มาวิเ คราะห์ เ พื่อ หาสาเหตุ ที่แ ท้จ ริง ที่ท าให้ เ กิ ด
ปัญหาน้าล้นออกจากขวดในขั้นตอนการบรรจุน้าลงขวด โดยการตั้งคาถาม ทาไม? ทาไม? ทาไม?
เพื่อให้พบสาเหตุของปัญหาอย่างครบถ้วนและมีหลักการ
3.1.3 ผังก้างปลา
ผู้วิจัยได้นาการทาผังก้างปลามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจาแนกสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา โดยแบ่ง
ออกเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุรองและสาเหตุย่อยตามลาดับ
3.1.4 เทคนิค 5W1H
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแล้วนาเทคนิค 5W1H มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานวิ จัย เพื่อช่วยไล่
เรียงความชัดเจนในแต่ละเรื่องที่กาลังวิเคราะห์ได้ ทาให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในการค้นหาสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดปัญหาการบรรจุน้าล้นออกจากขวด และค้นพบวิธีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการตั้ง
คาถาม Who? What? Where? When? Why? How?
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.2.1 ศึกษาขั้นตอนการบรรจุน้าดื่ม บริษัท เอ็นที.คูลลิ่ง วอเตอร์ จากัด
3.2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 เก็บ รวบรวมข้อมู ล การผลิ ตและวิ เคราะห์ ปัญหาที่ เกิ ดในกระบวนการบรรจุ น้าดื่ม โดย
เครื่องมือ 7 QC Tools
3.2.4 วิเ คราะห์ แ ละหาสาเหตุ ของปั ญหาส าหรับ กระบวนการบรรจุ น้าดื่ ม โดยอาศั ยเทคนิ ค
Why-Why Analysis
3.2.5 วิ เ คราะห์ ห าแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการบรรจุ น้ าดื่ ม โดยอาศั ย แนวคิ ด การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN
3.2.6 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบรรจุน้าดื่ม
3.2.7 สรุปผลและนาเสนอผลลัพธ์
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ศึกษาขั้นตอนการบรรจุน้าดื่ม บริษัท เอ็นที.คูลลิ่ง วอเตอร์ จากัด

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและหาสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา อาศัยเทคนิค Why-Why Analysis

วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้าดื่มโดยอาศัยแนวคิด KAIZEN

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบรรจุน้าดื่ม

สรุปผลและนาเสนอผลลัพธ์
รูปที่ 3.1 แผนผังสรุปขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้าดื่มทั้งหมด เก็บด้วยสถิติย้อนหลัง และเก็บข้อมูลปริมาณการ
ผลิตใหม่ด้วยตนเอง เก็บข้อมูลปริมาณของเสียโดยใช้ใบตรวจสอบข้อมูลที่ทาการออกแบบขึ้นเอง
ตารางที่ 3.1 ตารางเก็บบันทึกข้อมูล

ขนาด
วันที่

350 ml.
แพ็ค
ลิตร

ใบตรวจสอบปริมาณการผลิตน้า
บริษทั เอ็นที. คูลลิง่ วอเตอร์ จ้ากัด
600 ml.
1500 ml.
แพ็ค
ลิตร
แพ็ค
ลิตร

รวม(ลิตร) ของเสีย(ลิตร)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สถิติสาหรับวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตโดยอาศัยโปรแกรมสาเร็จรูป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนิ น การวิจั ย เรื่อง การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนใน
กระบวนการบรรจุ น าดื่ ม โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง KAIZEN ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุของกระบวนการบรรจุนาดื่มและหาแนวทางในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนเพื่อเป็นการช่วยในการการลดต้นทุน โดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุจาก
ปัญหาที่เกิดขึนจริง ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับขันตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี
4.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของกระบวนการผลิต
4.2 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและหาสาเหตุของปัญหา
4.3 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
4.4 ผลการปรับปรุงกระบวนการบรรจุนาดื่ม
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4.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของกระบวนการผลิต
จากผลการศึกษาทางผู้วิจัยได้ทาการศึกษาขันตอนกระบวนการกรองนา กระบวนการบรรจุ
นาลงขวด และการบรรจุแพ็คห่อหุ้ม เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพของปัญหาต่างๆ
ในกระบวนการผลิต
4.1.1 กระบวนการกรองนา เมื่อได้แหล่งนาดิบที่ต้องการแล้ว จึงนาเข้าสู่กระบวนการกรองนา
เพื่อให้ได้นาที่สะอาด โดยมีกรรมวิธีในการผลิต คือ การกรองนาประปาหรือนาบาดาลต้องกรองผ่าน
เครื่องกรองสนิม กรองสีและกรองกลิ่นออกจากนาให้หมดเสียก่อน หลังจากนันใช้เครื่องกรองที่มีเรซิ่น
ในการปรับสภาพนาอ่อน ผ่านถังกรองแบบไส้กาจัดความขุ่นของนา ส่งต่อไปยังถังกรองเซรามิกส์เพื่อ
ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเข้าชุดกรองนาแบบไส้กรองที่มีความละเอียดสูง เพิ่มความ
สะอาดของนาด้วยการเติมโอโซนเข้าไป และส่งไปฆ่าเชือโรคด้วยแสงยูวีก่อนนาไปบรรจุขวด แสดงดัง
รูปที่ 4.1 และ 4.2 ตามลาดับ

รูปที่ 4.1 เครื่องกรองนาดิบ
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ถังเก็บนาดิบ

กรองสนิมเหล็กโดยใช้แมงกานีส

กรองสีและกลิ่นออกจากนา

ถังกรองเรซิ่นปรับสภาพนาอ่อน

ถังกรองแบบไส้กาจัดความขุ่น

ถังกรองเซรามิกส์(ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ชุดกรองนาแบบไส้กรองที่มีความละเอียดสูง

เพิ่มความสะอาดของนาด้วยการเติมโอโซน

ฆ่าเชือโรคด้วยแสงยูวี
รูปที่ 4.2 แผนผังแสดงขันตอนของกระบวนการกรองนา
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4.1.2 กระบวนการบรรจุนาดื่ม เมื่อได้นาที่สะอาดผ่านกระบวนการกรองเรียบร้อยแล้ว บรรจุลง
ขวดตามขนาดต่างๆ ที่เตรียมไว้แสดงตามแผนผัง แสดง
ดังรูปที่ 4.3

ล้างขวดเปล่า

นาขวดเปล่าใส่บล็อก

บรรจุนาลงขวด

ปิดฝาขวด

ส่งไปยังห้องแพ็ค
รูปที่ 4.3 แผนผังขันตอนการบรรจุนา
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4.1.2.1 การล้างขวดเปล่า โดยการล้างด้วยนาสะอาดผ่านกระบวนการกรองนามาแล้ว
แสดงดังรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 การล้างขวด
4.1.2.2 เตรียมขวดเปล่าลงในบล็อก นาขวดที่ล้างสะอาดแล้วมาจัดใส่ลงในบล็อกเพื่อรอ
การบรรจุนาลงขวด แสดงดังรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 เตรียมขวดเปล่าใส่บล็อก
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4.1.2.3 การบรรจุนาสะอาดลงในขวดและทาการปิดฝาขวด แสดงดังรูปที่ 4.6 และ 4.7
ตามลาดับ

รูปที่ 4.6 การบรรจุนา

รูปที่ 4.7 ปิดฝาขวด
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4.1.3 การบรรจุแพ็คห่อหุ้ม เมื่อบรรจุนาลงขวดและปิดฝาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนันก็ทาการใส่
แคปซีลคอขวดกับใช้ไดร์เป่าที่คอขวด แสดงดังรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 ตามลาดับ นาขวดนามาใส่ฟิล์ม
ห่อหุ้มและนาไปใส่ในเครื่องเป่าลมร้อน แสดงดังรูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9 ตามลาดับ

รูปที่ 4.8 ใส่ซีลที่คอขวด

รูปที่ 4.10 นาขวดใส่ฟิล์มห่อหุ้ม

รูปที่ 4.9 เป่าแคปซีลคอขวด

รูปที่ 4.11 เครื่องเป่าลมร้อน
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4.2 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและหาสาเหตุของปัญหา
จากขันตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การผลิต ทางผู้ วิจัยพบว่าจานวนของเสี ยที่
เกิดขึน จากกระบวนการผลิตนาดื่ม ซึ่งมีปริมาณนาที่ล้นออกจากขวดในปริมาณที่มาก โดยมีสาเหตุมา
จากปัจจัยต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 การเกิดของเสีย
ทางผู้วิจัยได้ทาการติดตังมาตรวัด ปริมาณนาที่ปลายท่อนาทิงของโรงงาน แสดงดังรูปที่ 4.13
เป็นการตรวจวัดปริมาณนาที่ไหลทิงไปในแต่ละวัน เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รูปที่ 4.13 มาตรวัดปริมาณนา
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4.2.1 ผลการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยในครังนี อาศัยใบตรวจสอบปริมาณ
การผลิตนาเป็นแบบ (Check Sheet) ที่ผู้วิจัยใช้ในการปฏิบัติงานจริงในบริษัท เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างง่าย มีรายการของการเกิดของเสียที่เกิ ดขึนในแต่ละวันของกระบวนการผลิต โดยผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิตนับตังแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จากข้อมูลผู้วิจัยเห็นจานวนของเสียที่เกิดขึน แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ใบตรวจสอบปริมาณการผลิต

ขนาด
วันที่
2/10/2560
3/10/2560
4/10/2560
6/10/2560
9/10/2560
10/10/2560
12/10/2560
16/10/2560
17/10/2560
18/10/2560
19/10/2560
20/10/2560
21/10/2560
23/10/2560
24/10/2560
27/10/2560
28/10/2560
30/10/2560
31/10/2560

หมายเหตุ

350 ml.
แพ็ค
ลิตร
200
840.0
N/A
N/A
120
504.0
160
672.0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
132
554.4
273
1,146.6
N/A
211
886.2
N/A
N/A

ใบตรวจสอบปริมาณการผลิตน้า
บริษทั เอ็นที. คูลลิ่ง วอเตอร์ จ้ากัด
600 ml.
1500 ml.
รวม(ลิตร) ของเสีย(ลิตร)
แพ็ค
ลิตร
แพ็ค
ลิตร
44
316.8 275
2,475.0
3,631.8
1,472.0
443
3,189.6 215
1,935.0
5,124.6
2,022.0
378
2,721.6 148
1,332.0
4,053.6
1,587.0
140
1,008.0 321
2,889.0
4,401.0
1,524.0
313
2,253.6
N/A
2,925.6
1,598.0
308
2,217.6 319
2,871.0
5,088.6
1,762.0
490
3,528.0
N/A
3,528.0
1,655.0
221
1,591.2
N/A
1,591.2
715.0
579
4,168.8
N/A
4,168.8
1,994.0
411
2,959.2 107
963.0
3,922.2
1,602.0
617
4,442.4
N/A
4,442.4
2,085.0
537
3,866.4
N/A
3,866.4
1,812.0
471
3,391.2
N/A
3,391.2
1,598.0
625
4,500.0
N/A
5,054.4
2,512.0
N/A
N/A
1,146.6
732.0
447
3,218.4 113
1,017.0
4,235.4
1,736.0
157
1,130.4 226
2,034.0
4,050.6
1,562.0
367
2,642.4 320
2,880.0
5,522.4
1,736.0
408
2,937.6 213
1,917.0
4,854.6
1,782.0

ขนาด 350 ml. = 12 ขวด
ขนาด 600 ml. = 12 ขวด
ขนาด 1500 ml. = 6 ขวด
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นาข้อมูลของการเก็บข้อมูลมาใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะทาให้เห็นข้อมู ลของเสียที่
ออกมาจากกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน
ตารางที่ 4.2 ผลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
วันที่

Input(ลิตร) Output(ลิตร) ของเสีย(ลิตร)

2/10/2560
3/10/2560
4/10/2560
6/10/2560
9/10/2560
10/10/2560
12/10/2560
16/10/2560
17/10/2560
18/10/2560
19/10/2560
20/10/2560
21/10/2560
23/10/2560
24/10/2560
27/10/2560
28/10/2560
30/10/2560
31/10/2560

หมายเหตุ

5,103.8
7,146.6
5,640.6
5,925.0
4,523.6
6,850.6
5,183.0
2,306.2
6,162.8
5,524.2
6,527.4
5,678.4
4,989.2
7,566.4
1,878.6
5,971.4
5,612.6
7,258.4
6,636.6

3,631.8
5,124.6
4,053.6
4,401.0
2,925.6
5,088.6
3,528.0
1,591.2
4,168.8
3,922.2
4,442.4
3,866.4
3,391.2
5,054.4
1,146.6
4,235.4
4,050.6
5,522.4
4,854.6

1,472.0
2,022.0
1,587.0
1,524.0
1,598.0
1,762.0
1,655.0
715.0
1,994.0
1,602.0
2,085.0
1,812.0
1,598.0
2,512.0
732.0
1,736.0
1,562.0
1,736.0
1,782.0

%NG คือ ปริมาณของเสียที่เกิดในแต่ละวัน
%Yield คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

%NG

%Yield

28.8%
28.3%
28.1%
25.7%
35.3%
25.7%
31.9%
31.0%
32.4%
29.0%
31.9%
31.9%
32.0%
33.2%
39.0%
29.1%
27.8%
23.9%
26.9%

71.2%
71.7%
71.9%
74.3%
64.7%
74.3%
68.1%
69.0%
67.6%
71.0%
68.1%
68.1%
68.0%
66.8%
61.0%
70.9%
72.2%
76.1%
73.1%
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รูปที่ 4.14 กราฟแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
จากรูปที่ 4.14 กราฟแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จะเห็นได้ว่าวันที่ 30 ตุลาคม
มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สูงสุดอยู่ที่ 76.1 เปอร์เซ็น ต์ รองลงมาอยู่ที่ 74.3 เปอร์เซ็นต์
ของวันที่ 30 ตุลาคม ถือว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยังดีไม่เท่าที่ควร และประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิ ต ต่ าสุ ด วั น ที่ 24 ตุ ล าคม อยู่ ที่ 61 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาวั น ที่ 9 ตุ ล าคม อยู่ ที่
64.7 เปอร์ เซ็น ต์ ประสิทธิภ าพของกระบวนการผลิ ต วันที่ 9 ตุล าคม กับวันที่ 24 ตุล าคม ถือว่ า
ค่อนข้างต่ามาก
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รูปที่ 4.15 กราฟแสดงของเสีย
จากรู ป ที่ 4.15 กราฟแสดงของเสี ย ในแต่ ล ะวั น ของช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2560 โดยวั น ที่
24ตุลาคม มีปริมาณของเสียสูงสุดอยู่ที่ 39 เปอร์เซ็นต์ และวันที่ 9 ตุลาคม มีปริมาณของเสียอยู่ที่
35.3 เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามีปริมาณของเสียจานวนมาก ทาให้ทางบริษัทขาดทุนด้านผลกาไร
4.3 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
4.3.1 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
การระบุสาเหตุที่มอี ิทธิพลต่อการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตโดยการระดมสมองจากผู้มี
ประสบการณ์และความชานาญในการผลิต เพื่อรวบรวมสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาให้
ได้มากที่สุด โดยนาเสนอผ่านทางผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือผังก้างปลา
(Fishbone Diagram) ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปสาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ นจากกระบวนการผลิ ต จะเกิ ด จาก 4M คื อ
คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) เนื่องจากในการบรรจุ
นาลงขวดด้ว ยเครื่ องจ่ายน าต้องใช้คนในการเปิด -ปิดวาล์ วนาเพื่อบรรจุนาให้ ได้ตามปริมาณตาม
ต้องการ ความคลาดเคลื่อนจึงมีอยู่บ่าง ทาให้นาล้นออกจากขวด ของเสียที่เกิดขึนส่วนใหญ่จะเกิดจาก
คน เครื่องจักร วิธีการทางาน และการปรับตังวาล์วนาในการควบคุมอัตราการไหลของนา ซึ่งในการ
ระบุสาเหตุหลักจึงได้มุ่งไปที่ขันตอนการบรรจุนาที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาในการบวนการ
ผลิตที่บกพร่อง แสดงดังรูปที่ 4.16
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คน

เครื่องจักร
ร

ประสบการณ์
สภาพร่างกาย

เครื่องจ่ายนา

บล็อกใส่ขวด
ปัญหานาล้น
ออกจากขวด
บรรจุ

ขาดความรับผิดชอบ
นาไม่พอต่อการผลิต
วัตถุดิบ

รูปแบบการจัดพืนที่

วิธีการ
รูปที่ 4.16 ผังแสดงเหตุและผลของปัญหา

ผลจากการวิเคราะห์ระดมของผู้มีประสบการณ์ในการผลิต สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเกิด
ปัญหาซึ่งโดยทั่วไปเกิดจาก 4 M คือ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ซึ่งสามารถระบุสาเหตุหลักได้
ดังนี
- คน สาเหตุเกิดจากพนักงานขาดประสบการณ์ในการทางานและสภาพร่างกายของพนักงาน
ส่วนมากมีอายุค่อนข้างมาก
- เครื่องจักร สาเหตุเกิดจากสายยางส่งนามีขนาดความยาวไม่เท่ากันและบล็อกใส่ขวดเปล่ามี
ขนาดไม่พอดีกับขวด ขวดจึงขยับหรือคลาดเคลื่อนได้
- วัตถุดิบ สาเหตุเกิดจากนาที่ไหลออกมามีปริมาณไม่เท่ากัน
- วิธีการ สาเหตุเกิดจากพนักงานบางคนขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยสนใจงานและรูปแบบ
การจัดพืนที่ปฏิบัติงานมีคับแคบ
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยอาศัยหลักการ Why-Why Analysis
หลังจากที่ผู้วิจัย ได้หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตซึ่งเกิดจาก 4 M คือ คน
เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ที่ค้นพบในกระบวนการผลิตได้ระบุปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาเพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยหลักการ Why-Why Analysis
Why-1

Why-2

Why-3

ขาดประสบการณ์

ขาดการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม

สภาพร่างกาย

สายตา
เสื่อมสภาพลง

พนักงานอายุมาก

บล็อกใส่ขวด

บล็อกใส่ขวดมี
ขนาดใหญ่

อุปกรณ์หาซือยาก

เครื่องจ่ายนา

สายยางส่งนายาว
ไม่เท่ากัน

เสียค่าใช้จ่ายใน
การเปลีย่ น

แรงดันนาไม่
สม่าเสมอ

การปรับวาล์วนา

นาไม่พอต่อการ
ผลิต

การบริโภคนา
ขวดเพิ่มมากขึน

ความรับผิดชอบ

ขาดแรงจูงใจ

สวัสดิการน้อย

พืนที่แคบ

โรงงานขนาดเล็ก

ทุนจดทะเบียน

คน

เครื่องจักร
ปัญหานาล้น
ออกจากขวด
บรรจุ
วัตถุดิบ

Why-4

นา

วิธีการ

รูปที่ 4.17 แผนภาพการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
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จากแผนภาพ Why-Why Analysis สามารถค้นหาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ซึ่งเกิดจาก 4 M คือ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ทังนีเนื่องจากสาเหตุที่ค้นพบในกระบวนการ
ขาดความควบคุมที่เหมาะสม การปรับตังวาล์วนา และการผลิตที่ต้องอาศัยความชานาญ จึงอาจจะ
เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อสภาวะการทางานที่ไม่คงที่รวมทังการ
เหนื่อยล้าของพนักงาน และความไม่ใส่ใจในการทางานของพนักงาน จึงทาให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึนใน
กระบวนการผลิต
4.3.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
1. ปัญหาที่เกิดจากคน
ประสบการณ์ทางาน ความรู้พืนฐาน และทักษะในการทางาน เป็นสาเหตุที่สาคัญต่อ
การผลิ ต พนั กงานแต่ล ะคนมีความช านาญที่แตกต่างกัน ทาให้ ก ระบวนการผลิ ต เกิดข้อ บกพร่อ ง
และสภาพร่างกาของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่มีอายุที่ค่อนข้างมาก สายตาจึงเริ่มเสื่อมสภาพลง
ตามอายุ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
แก้ไขปัญหาด้านความรู้พืนฐาน ด้านการทางาน ทักษะการทางาน และประสบการณ์
ของพนักงาน ควรมีการจัดอบรมก่อนเข้าทางานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานที่ใกล้เคียงกัน
และจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมทุก 6 เดือน เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์
ในการนามาใช้ในการปฏิบัติการ นอกจากนีควรมีการหมุนเวียนสลับตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน
เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้ทุกตาแหน่ง สาหรับพนักงานที่มีปัญหาในด้านสายตาให้หาแว่นที่
เหมาะสมกับสายตาของตนเองมาใส่ใช้ในการปฏิบัติงาน

รูปที่ 4.18 การประชุมพนักงาน
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2. ปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร
เครื่องจ่ายนาเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากเครื่องจ่ายนา 1 เครื่อง จะมีหัวจ่ายนาทังหมด
20 หัว กับ 12 หัว ความยาวของสายส่ งนาจากวาล์ วเล็กมายังหั วจ่ายนามีความยาวแต่ล ะสายไม่
เท่ากัน และอัตราการไหลของนาแต่ละหัวมีปริมาณไม่เท่ากัน จึงทาให้มีปริมาณการไหลออกมาที่ไม่
เท่ากัน

รูปที่ 4.19 เครื่องจ่ายนา 20 หัว
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นอกจากนี บล็ อ กใส่ ขวดเปล่ า มีข นาดไม่ เหมาะสมกัน ใหญ่ เ กิน ไปขวดจึง หลวมขยับ ได้
แสดงดังรูปที่ 4.20 เวลาที่เครื่องจ่ายนาลงมาจะไม่ตรงบริเวณปากขวด ทาให้นาเข้าขวดได้ไม่เท่ากัน
บางขวดก็เต็มก่อนบางขวดก็เต็มทีหลัง

รูปที่ 4.20 บล็อกใส่ขวดเปล่ามีขนาดใหญ่ไม่พอดี
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เริ่มจากการแก้ไขที่ตัวเครื่องจ่ายนา ทาการปรับวาล์วจ่ายนาของแต่ละหัวให้มีอัตราการ
ไหลในปริมาณที่เท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 4.21 หลังจากนันทาการแก้ไขใน
ส่วนของอุปกรณ์เสริม คือ บล็อกใส่ขวดเปล่า เนื่องจากบล็อกใส่ขวดเปล่ าขนาดที่ใหญ่กว่าขวดมาก
ทาให้ขวดขยับและเคลื่อนที่ได้ โดยการทาบล็อกใส่ขวดเปล่าใหม่ให้มีขนาดที่พอดีกับขวดเปล่า เวลาที่
เครื่องจ่ายนาลงมาจะได้ตรงปากขวดพอดี ทาให้นาเต็มพร้อมกันทุกขวด

รูปที่ 4.21 การปรับวาล์วนา
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3. ปัญหาที่เกิดจากวัตถุดิบ
เนื่องจากเครื่องกรองนาเป็นเครื่องขนาดเล็ก ความสามารถในการกรองนาจึงออกมาได้
ช้าและน้อย ทาให้นาไม่เพียงพอต่อการผลิต ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึน ประกอบกับแรงดัน
นาที่ส่งจากถังพักนามายังหัวจ่ายมีแรงดันนาที่ไม่สม่าเสมอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มจานวนถังพักนาอีก 2 ถัง เพื่อรองรับนาดีที่ผ่านการกรองแล้ว แสดงดังรูปที่ 4.22
และเลือกใช้ปั๊มนาที่มีแรงดันนาสม่าเสมอ เวลาทาการปรับวาล์วนาที่หัวจ่าย จะสามารถปรับได้ง่าย
เพื่อควบคุมอัตราการไหลของนา

รูปที่ 4.22 ถังพักนาสารอง
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4. ปัญหาที่เกิดจากวิธีการ
ปั ญหาที่บ กพร่ องสาเหตุเกิ ดจากผู้ ป ฏิบัติ งานไม่ป ฏิบัติ ตามขันตอนการท างานและ
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด
ในกระบวนการผลิต

รูปที่ 4.23 พืนที่ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
จดบั น ทึ ก ปริ ม าณการของเสี ย ทุ ก วั น ห้ า มไม่ ใ ห้ เ กิ น ก าหนดที่ ตั งไว้ จั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานและออกกฎระเบียบให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยการรักษาความ
สะอาดในสถานที่ปฏิบัติงาน ห้ามเล่นกันขณะปฏิบัติงาน มีการให้โบนัสประจาปีเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและขวัญกาลังใจให้กับพนักงาน

รูปที่ 4.24 ความสะอาดรอบพืนที่ปฏิบัติงาน
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จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในกระบวนการบรรจุนาดื่ม
ประเภทขวด สามารถสรุปได้ในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 สรุปสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
คน

สภาพปัญหา
- ขาดประสบการณ์ทางาน
- ขาดทักษะในการทางาน

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
- จัดอบรมพนักงานใหม่
- มีการหมุนเวียนตาแหน่งหน้าที่

เครื่องจักร - อัตราการไหลของนาแต่ละหัวไม่เท่ากัน - ทาการปรับวาล์วนา
- บล็อกใส่ขวดมีขนาดใหญ่
- ทาบล็อกใส่ขวดให้มีขนาดพอดีกับขวด
- เพิม่ ขนาดหัวจ่ายนา
วัตถุดิบ
- นาไม่เพียงพอต่อการผลิต
- เพิ่มจานวนถังนา
วิธีการ

- พนักงานขาดความรับผิดชอบ
- ไม่ปฏิบัติตามขันตอนการทางาน

- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- ออกกฎระเบียบให้กับพนักงาน

4.4 ผลการปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้าดื่ม
4.4.1 แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยแนวคิด KAIZEN
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกิดขึนจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงมาตรฐาน
เดิมที่มีอยู่ให้ดีขึน รวมถึงการปรับปรุงการทางานประจาวันให้ดียิ่งขึน การปรับปรุงนีอาจไม่จาเป็นต้อง
ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ เพียงแต่ใช้สามัญสานึกของพนักงานทุกคนในองค์กร ในการตรวจสอบงานของ
ตนเองและตังใจปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึนกว่าเดิม โดยทางผู้วิจัยได้คัดเลือกปัญหาหลักที่จะนามาแก้ไข
ได้แก่
ประเด็น 1 การปรับปรุงวิธีการปรับวาล์ว
ประเด็น 2 การปรับปรุงบล็อกใส่ขวดเปล่า
ประเด็น 3 การปรับปรุงหัวจ่ายนา
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ประเด็นที่ 1 การปรับปรุงวิธีการปรับวาล์ว
ปั ญหาเกิดจากเครื่ องจั กรมีป ริมาณการไหลของนาในแต่ล ะหั ว จ่ายไม่เท่ากัน ส่ งผลให้
ปริมาณนาในแต่ละขวดเต็มไม่เท่ากัน จึงทาการแก้ไขโดยการปรับวาล์วของแต่ละหัวจ่ายให้มีปริมาณ
นาไหลเท่ากัน
What
ลดปริมาณนาที่ล้นออกจากขวดในขันตอนการบรรจุนา
When
ทาการเช็คและปรับวาล์วทุกครังก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
Where
แก้ไขที่เครื่องจ่ายนา
Who
พนักงานประจาเครื่องเป็นผู้ปรับวาล์ว
Why
เพื่อลดปริมาณของเสีย
เพื่อปรับแรงดันนาให้เท่ากัน
How
1. ทาการปรับที่ว าล์ ว เล็ ก โดยการเปิดวาล์ วให้สุ ด จนครบ เพื่อให้นาไหล
ออกมาในปริมาณที่เท่ากันทุกหัวจ่าย แสดงดังรูปที่ 4.25
2. ทาการปรั บ ที่ ว าล์ ว ใหญ่ เ พื่อ ลดแรงดั น น าไม่ ใ ห้ น าไหลแรงจนเกิ น ไป
แสดงดังรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.25 ปรับวาล์วเล็ก
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รูปที่ 4.26 ปรับวาล์วใหญ่
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงบล็อกใส่ขวดเปล่า
เนื่องจากบล็ อกใส่ขวดเปล่ามีขนาดใหญ่กว่าขวดที่บรรจุนามาก ส่งผลให้ ขวดขยับหรือ
เคลื่อนที่ได้ เวลาที่จ่ายนาลงมาจะทาให้นาลงไม่ตรงบริเวณปากขวด
What
ทาบล็อกใส่ขวดเปล่าให้พอดีกับขวด
When
ทาหลั งจากทราบสาเหตุที่เกิดขึนและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขบล็อก 1
สัปดาห์
Where
แก้ไขที่บล็อกใส่ขวดเปล่า
Who
ให้ทางซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขทา
บล็อกใส่ขวดใหม่
Why
เพื่อให้บล็อกมีขนาดพอดีกับขวด
เพื่อไม่ให้ขวดเปล่าขยับหรือเคลื่อนที่ได้
How
น าตัว ล็ อ คขวดอั นเดิมออก และเปลี่ ยนตัว ล็ อคขวดให้ มีขนาดที่ห นาขึ น
เพื่อให้พอดีกับขวด เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป แสดงดังรูปที่ 4.27

รูปที่ 4.27 จุดที่บล็อกมีขนาดใหญ่

บล็อกมีขนาดใหญ่
ไม่พอดีกับขวด
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ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงหัวจ่ายนา
เนื่องจากนาที่ถูกส่งมาจากปั๊มนามีแรงดันนาที่ค่อนข้างสูง จึงทาการเพิ่มขนาดของรูหัวฉีด
ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึน เพื่อลดแรงดันนาเป็นการป้องกันนาล้นออกจากขวด
What
ลดแรงดันนา
When
ทาการเช็คแรงดันนาก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครัง
Where
แก้ไขที่หัวจ่ายนา
Who
ให้ ทางซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ จัดหาอุปกรณ์ เป็นผู้รับผิ ดชอบในการแก้ไข
ขนาดของรู
หัวจ่าย โดยการเพิ่มขนาดของรูหัวจ่ายให้มีขนาดใหญ่ขึน
Why
เพื่อปรับแรงดันนาให้ลดลง
How
ทาการแก้ไขรูหัวจ่ายนาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึน เพื่อลดแรงดันนา

รูปที่ 4.28 หัวจ่ายนา
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4.4.2 การประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 4.4 การประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
วันที่
2/10/2560
3/10/2560
4/10/2560
6/10/2560
9/10/2560
10/10/2560
12/10/2560
16/10/2560
17/10/2560
18/10/2560
19/10/2560
20/10/2560
21/10/2560
23/10/2560
24/10/2560
27/10/2560
28/10/2560
30/10/2560
31/10/2560
รวม

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ปริมาณของเสีย ค่าใช้จ่าย (บาท) ปริมาณของเสีย ค่าใช้จ่าย (บาท) ลดลง (ลิตร)
1,472.0
2,022.0
1,587.0
1,524.0
1,598.0
1,762.0
1,655.0
715.0
1,994.0
1,602.0
2,085.0
1,812.0
1,598.0
2,512.0
732.0
1,736.0
1,562.0
1,736.0
1,782.0
31,486.0

39.7
54.6
42.8
41.1
43.1
47.6
44.7
19.3
53.8
43.3
56.3
48.9
43.1
67.8
19.8
46.9
42.2
46.9
48.1
850.1

1,398.4
1,920.9
1,507.7
1,447.8
1,518.1
1,673.9
1,572.3
679.3
1,894.3
1,521.9
1,980.8
1,721.4
1,518.1
2,386.4
695.4
1,649.2
1,483.9
1,649.2
1,692.9
29,911.7

37.8
51.9
40.7
39.1
41.0
45.2
42.5
18.3
51.1
41.1
53.5
46.5
41.0
64.4
18.8
44.5
40.1
44.5
45.7
807.6

73.6
101.1
79.3
76.2
79.9
88.1
82.8
35.8
99.7
80.1
104.3
90.6
79.9
125.6
36.6
86.8
78.1
86.8
89.1
1,574.3

ผลลัพธ์ทไี่ ด้
343
472
370
356
373
411
386
167
465
374
487
423
373
586
171
405
364
405
416
7,347

จากตารางที่ 4.4 การประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลัง การ
ปรับปรุง คิดจากต้นทุนที่สูญ เสียในเดือนตุลาคม 2560 ทางผู้วิจัยได้ทาการหาสาเหตุและทาการหา
วิธี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ งอย่ างต่อ เนื่ อ ง จึงท าให้ มีป ริมาณของเสี ย ลดลงโดยประมาณ 5 เปอร์เซ็ น ต์
จาก 31,486 ลิตร ลดลงเหลือ 29,911.7 ลิตร คิดเป็น 1,574.30 ลิตร ลดค่าใช้จ่ายลงจาก 850.1 บาท
เหลือ 807.6 บาท และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัทได้ถึง 7,347 บาท

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุ
น้ าดื่ ม โดยการประยุ กต์ใ ช้แ นวคิดการปรับ ปรุ งอย่ างต่อเนื่อ ง KAIZEN ของบริ ษัท เอ็ นที. คู ล ลิ่ ง
วอเตอร์ จ้ ากัด เป็น การศึกษาเพื่อลดของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการบรรจุน้าดื่มประเภทขวด
พลาสติก และการน้าเสนอการปรั บปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและแนว
ทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุน้าดื่ม มีรายะเอียดดังนี
5.1 สรุปผลการดาเนินการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูล ของปัญหาที่เกิดขึนจากกระบวนการบรรจุน้าดื่ม ได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทังหมดโดยใช้เครื่องมือ 7 QC Tools และเทคนิค Why-Why Analysis แสดงให้เห็น
ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท้าให้น้าล้นออกจากขวดของกระบวนการบรรจุน้าดื่ม โดยมีสาเหตุมาจากคน
(Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) เนื่องจากในการบรรจุน้าลง
ขวดด้วยเครื่องจ่ายน้าต้องใช้คนในการเปิด -ปิดวาล์วน้าเพื่อบรรจุน้าให้ได้ตามปริมาณตามต้องการ
จึงเกิดความคลาดเคลื่อนท้าให้น้าล้นออกจากขวด โดยมีของเสียที่เกิดขึนทังหมดภายในเดือนตุลาคม
อยู่ที่ 31,486 ลิตร
ผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต โดยอาศั ย เทคนิ ค การปรับ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่อ ง KAIZEN
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึน โดยทางผู้วิจัยได้ท้าการ
คัดเลือกปัญหาหลักออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การปรับปรุงวิธีการปรับวาล์ว โดยการให้
พนักงานประจ้าเครื่องจักรตรวจเช็คและปรับปริมาณการไหลของน้าในแต่ละหัวจ่ายให้เ ท่ากันทุก
หัวจ่าย ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงบล็อกใส่ขวดเปล่า โดยการท้าบล็อกใส่ขวดเปล่าให้มีขนาดพอดี
กับขวด เนื่องจากบล็อกใส่ขวดเปล่ามีขนาดใหญ่เกินไปจึงท้าให้ขวดสามารถขยับหรือเคลื่อนที่ได้ และ
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงหัวจ่ายน้า ท้าการเพิ่มขนาดของรูหัวฉีดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึน
ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ของเสียที่เกิดขึนลดลง 5 เปอร์เซ็นต์
จาก 31,486 ลิตร ลดลงเหลือ 29,911.7 ลิตร คิดเป็น 1,574.30 ลิตร ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับทาง
บริษัทได้ถึง 7,374 บาท
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการบรรจุ
น้าดื่ม โดยการประยุ กต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN และการวิเคราะห์ ห าแนว
ทางการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยหลักการ Why-Why Analysis ของบริษัทเอ็นที คูลลิ่ง วอเตอร์ จ้ากัด
ท้าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ผลการวิจัยพบว่าจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้าดื่มอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนกฤษ ซุ่นแซ่ง (2556) การศึกษาการ
ลดของเสีย ในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษาของเสียประเภทจุด ด้า โดยใช้เครื่องมือควบคุม
คุณภาพทัง 7 ชนิด ในการค้นคว้าหาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ได้ใช้ใบ
ตรวจสอบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ท้าการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจ้านวนขอเสียจาก
กระบวนการผลิ ตเพื่อแจกแจงปั ญหาด้ว ยแผนภูมิพาเรโต และแสดงความถี่ของปั ญหา เพื่อแยก
ความส้าคัญตามล้าดับ ด้วยกฎพาเรโต 80:20 ในการแก้ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุด น้ามาวิเคราะห์
ด้วยแผนภูมิก้างปลาเพื่อวางมาตรการณ์แก้ไข ผลการด้าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสีย
ประเภทจุดด้าจากเดิม 0.23 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเป็น 0.07 เปอร์เซ็นต์ ลดลง จากเดิม 69.59 เปอร์เซ็นต์
และเป็นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี สอดคล้องกับผลการวิจัยของจักริน ยิมย่อง (2555)
ท้าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยใช้หลักการ ซิกซ์ ซิกม่า กรณีศึกษา
บริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) เพื่อศึกษาแล้ววิเคราะห์กระบวนการท้างานและระบบการผลิตการ
ชุบโลหะ ค้นหาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและท้าให้เกิดของเสีย เพื่อลดของเสียที่
เกิดขึนจากการผลิ ตของบริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ ส์ (ไทย) จ้ากัด โดยใช้หลักการซิกซ์ ซิก ซ์ม่า จาก
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ของเสี ย จากการผลิ ต ด้ ว ยการใช้ ห ลั ก การซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า พบว่ า ปั ญ หาประเภท
งานนับเป็นปัญหาอันดับแรกที่ส่งผลให้อัตราการผลิตต่้าลง ซึ่งมีสาเหตุจากความไม่ชัดเจนของเอกสาร
ไม่มีมาตรฐานในการตรวจรับ ส่ วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิ ต และไม่มีจุดตรวจสอบ
เครื่ องจักรในส่ว นที่ กระทบกับ ปัญหาด้านคุณภาพ จึงท้าการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยติดตัง
เครื่องวัดอัตราการไหลของลม ก้าหนดมาตรฐานการปรั บแต่งหัวฉีดน้าแรงดันสูงผลจากการ ปรับปรุง
กระบวนการผลิต สามารถลดปริมาณของเสียประเภทงานนับจาก 193 ชิน เหลือ 40 ชิน ต่อ 1 ล้าน
ชินงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 โดยไม่เพิ่มกระบวนการหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ท้าให้ต้นทุนเพิ่มขึน
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของอรรถพร อ่้ า ขวั ญ ยื น (2558) ท้ า การศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลิ ตน้ าดื่มบรรจุ ขวดพลาสติกโดยใช้ทฤษฎีก ารผลิ ตแบบลี น เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
โดยรวมในสายการผลิ ตและมุ่งเน้ นขจัดความสู ญเปล่ า (Waste) ทังด้านลดเวลา ลดผู้ ปฏิบัติงาน
และลดการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า คงคลั ง ในขั นตอนการล้ า เลี ยงขนส่ ง -ขนย้ า ย
บรรจุภัณฑ์ขวดน้าดื่มพลาสติก (ประเภทขวดเปล่า) หลังการปรับปรุงสามารถลดเวลาได้ 39.51 นาที
ต่อกะ ลดพนั กงานผู้ ปฏิบั ติงานได้ 15 คนต่อวัน และลดการจัดเก็บสิ นค้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ นค้า
คงคลังที่ได้เท่ากับศูนย์ (zero inventory) ในขันตอนกระบวนการล้าเลียงขนส่ง -ขนย้าย บรรจุภัณฑ์
ขวดน้าดื่มพลาสติก ส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพโดยรวมในสายการผลิตเพิ่มสูงขึน คิดเป็นร้อยละ 9.68
และคิดเป็ น มูล ค่าที่ไ ด้ทังหมดหลั งจากปรับปรุงต่อ ปี เท่ากั บ 15,772,790.56 บาท สอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของพิพัฒพงศ์ ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล้าธาร (2555) ท้าการศึกษาการลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศึกษา บริษั ท มหาอาณาจักร จ้ากัด เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดของ
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เสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและหาแนวทางในการลดจ้านวนของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการ
ผลิตอิฐ บล็ อกและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุ ด ซึ่งการด้าเนินงานจะเริ่มจากการส้ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึนโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา พบว่ามีขันตอนการผลิตหลายขันตอน
มีการเกิดของเสียหรือข้อบกพร่องจากการที่ปูนเข้าไปเป็นส่วนผสมน้อย อิฐบล็อกขนาดไม่เท่ ากัน
และอิฐบล็อกก้นทะลุ ดังนันผู้วิจัยจึงได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิ ต อิฐ บล็ อก โดยการเสนอการฝึ กอบรมพนักงานและเฝ้ าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานให้ ถู ก วิ ธี อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ท้ า ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความตั งใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึน ท้าให้ของเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกลดลงได้อย่างชัดเจน
ผลที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการพบว่าความถี่ของของเสียจากเดิม 705 ก้อน และลดลงเหลื อ
564 ก้อน สอดคล้องกับผลการวิจัยของฐาปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) ท้าการศึกษาของเสียที่เกิดขึนใน
กระบวนการผลิตบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools ในด้านการ
ค้ น หาสาเหตุ แ ละปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ท้ า การเก็ บ ข้ อ มู ล โดใช้ ใ บตรวจสอบ
และแจกแจงปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต แล้วน้ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา เพื่อ
วางมาตรการแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด จากการแก้ไขและปรับปรุงสามารถของเสียจากเดิ ม
1.53 เปอร์เซ็นต์ และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดลงได้ถึง 74,862 บาทต่อปี สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอดิสร แสงฉาย (2555) ท้าการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตเครื่องถ่วงน้าหนัก
กรณี ศึกษาบริ ษัทสตีล เลอร์ สตีล เวอร์ คส์ จ้า กัด เพื่อจัดล้ าดับความส้ าคัญของแต่ล ะปัญหาด้ว ย
แผนภูมิพาเรโตและใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จากการศึกษาพบ
ความสู ญ เปล่ า วอยู่ 3 ส่ ว นหลั ก ๆ คื อ จากการผลิ ต งานเสี ย การขนย้ า ย และการเคลื่ อ นย้ า ย
ผลการวิจั ย พบว่าข้อบกพร่ องจากกระบวนการเชื่อมลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อบกพร่องจากงาน
ส่ ว นประกอบลดลง 33.33 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข้ อ บกพร่ อ งจากกระบวนการพั บ ลดลง 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ข้อบกพร่องจากกระบวนการจัดเก็บระหว่างผลิตลดลง 75 เปอร์เซ็นต์ และสามารถก้าจัดการรอคอย
จากที่ต้องมีการย้ายชินงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดรอบเวลาผลิตรวมได้ 4.82 เปอร์เซ็นต์
สอดคล้องกับผลการวิจัยของไพฑูรย์ ปะการะพัง (2555) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตด้วยเทคนิคของลีน กรณีศึกษากระบวนการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก โดยจากการศึกษา
พบว่าในส่วนของกระบวนการผลิตขันตอนการอัดขึนรูปเป็นคอขวดในกระบวนการผลิต พนักงานขาด
ทักษะท้าการผลิตได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่งผลจากการศึกษามีการก้าหนดให้ใช้อัตรา
ส่วนผสมวัตถุดิบขันตอนที่หนึ่ง โดยการปรับเปรียบและอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกิดทักษะความ
ช้านาญด้วยเทคนิคของลีนแล้วนัน พบว่าประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่ มสูงขึนสามารถเพิ่ม
ปริมาณผลิตภัณฑ์จ ากเดิม 96.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 99.49 เปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มขึน 2.99 เปอร์เซ็นต์
และสามารถผลิตสินค้าอิฐบล็อกได้เพิ่มมากขึน จากเดิม 19,536 ชิน เป็น 22,885 ชิน หรือคิดเป็น
17.14 เปอร์เซ็นต์
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันการด้าเนินงานของโรงงานผลิตน้า ได้ประสบปัญหาจากข้อบกพร่องของการบรรจุน้า
ลงขวด และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสอบถามจากพนักงานจะพบว่า ในขันตอนการบรรจุน้าลง
ขวดนันจะมีแค่การเปิดและปิดวาล์วเท่านัน แต่เนื่องด้วยข้อจ้ากัดของเวลาการท้าวิจัยซึ่งมีระยะเวลาที่
ก้า หนด ซึ่ง ยั งไม่สามารถด้าเนิน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทันตามเวลา ดังนัน ผู้ วิจัยจึงได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
5.3.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับสถานประกอบการ
5.3.1.1 ควรจัดท้าบล็อกที่ใส่ขวดน้าใหม่เพื่อให้มีขนาดที่พอดีกับขวดน้า เวลาบรรจุน้า
ลงขวด ขวดน้าจะได้ไม่ขยับหรือเคลื่อนที่ รวมถึงการออกแบบหัวจ่ายน้าให้มีขนาดของรูที่ใหญ่ขึนเพื่อ
ลดแรงดันน้า ซึ่งจะท้าให้น้าลงขวดและเต็มขวดพอดีพอดี
5.3.1.2 ควรน้าเทคนิค KAIZEN มาพิจารณาหรือปรับใช้เพื่อให้มีการปรับ ปรุงอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เล็งเห็นแล้วว่า เกิดผลดีช่วยให้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และการก้าหนดขอบเขตลักษณะงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5.3.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครังต่อไป
ในการท้าวิจัยครังต่อไปควรมีการน้าเทคนิค KAIZEN มาใช้เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ๆ
การปรับปรุงวิธีการท้างานสภาพแวดล้อมในการท้างานให้ดีขึนอยู่เสมอ ซึ่งสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้
หลากหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม หรือการปฏิบัติงาน
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ใบตรวจสอบปริมาณการผลิต
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ผลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
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การประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ภาคผนวก ข
ตารางเก็บบันทึกข้อมูล
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ตารางเก็บบันทึกข้อมูล

ขนาด
วันที่

350 ml.
แพ็ค
ลิตร

ใบตรวจสอบปริมาณการผลิตน้า
บริษทั เอ็นที. คูลลิ่ง วอเตอร์ จ้ากัด
600 ml.
1500 ml.
แพ็ค
ลิตร
แพ็ค
ลิตร

รวม(ลิตร) ของเสีย(ลิตร)
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ชื่อ-สกุล

: นายโสภณ เกิดสมบัติ

เกิดเมื่อ

: 25 กรกฎคม 2534

ที่อยูปจ จุบัน

: 225 หมู 12 ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190

สถานที่ศึกษา

: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เบอรโทรศัพท

: 086-3286616

ประวัติการศึกษา

: จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนตน โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
จังหวัดนครสรรค
: จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
จังหวัดนครสรรค
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วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติการฝกงาน

: บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จํากัด
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ชื่อ-สกุล

: นายณัฐกิตติ์ ทั่งทอง

เกิดเมื่อ

: 23 มิถุนายน 2536

ที่อยูปจ จุบัน

: 53 หมู 3 ตําบลปาตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

สถานที่ศึกษา

: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เบอรโทรศัพท

: 083-4371899

ประวัติการศึกษา

: จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนตน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม
จังหวดลพบุรี
: จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
: จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวง.) สาขาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติการฝกงาน

: บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส จํากัด
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ชื่อ-สกุล

: นายณัฐพงษ เชยชม

เกิดเมื่อ

: 14 เมษายน 2537

ที่อยูปจ จุบัน

: 49 หมู 2 ตําบลเขาสมอคอน อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 15150

สถานที่ศึกษา

: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เบอรโทรศัพท

: 090-1181815

ประวัติการศึกษา

: จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนตน โรงเรียนทาวุงวิทยาคาร
จังหวังลพบุรี
: จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคนิคยานยนต
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว
: จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคยานยนต
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติการฝกงาน

: บริษัท ทีโอเฮาส จํากัด

