ง

สารบัญ
หนาที่
บทคัดยอภาษาไทย …………………………………………………………..……………………..ก
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ………………………………………………………..…………………….ข
กิตติกรรมประกาศ ……………………………………………………………...…………..............ค
สารบัญ…………………………………………………………………………...………….............ง
สารบัญภาพ ………...…………………………………………………………………………....…ฉ
สารบัญตาราง ………...……………………………………………………………………….....…ซ
บทที่ 1 บทนํา ………………………………………………………………………………..….1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………....…………………………….……3
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา …….…….………………………...…………………..….4
1.3 ขั้นตอนการศึกษา ………………………...……………………..……………….….....5
1.4 ขอบเขตของการศึกษา………………………………….…...………………...……….5
1.5 ประโยชนที่จะไดรับ…………… …………………………………………………..….5
1.6 คํานิยามศัพท...........…………… …………………………………………………..….5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวของ ……………………………………………………..…. 7
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับงานศึกษา......... …………………………………………....……..7
2.2 ผลงานศึกษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ...……………………..……….………..….37
บทที่ 3 การดําเนินการวิจยั ... ……………………...…………………………….……….….…..39
3.1 ศึกษาสภาพปจจุบันและกระบวนการของโรงงานเครื่องดื่มที่ใชเปนกรณีศึกษา...........39
3.2 การจําแนกและวิเคราะหปญหาเพื่อหาสาเหตุ….…………………...…………...…....39
3.3 การปรับปรุงและแกไขปญหา……………………...……………………………. …...40
3.4 การประเมินและการเปรียบเทียบผล……….……..……………......…………….....…40
3.5 สรุปผลการดําเนินงานวิจยั ………..………………………………………...…………40

จ
สารบัญ (ตอ)
หนาที่
บทที่ 4 สภาพปจจุบันของโรงงาน และการวิเคราะหปญหา.............………………………...……45
4.1 สภาพปจจุบันโรงงานเครื่องดื่มที่ใชเปนกรณีศึกษา…………………………….…..45
4.2 กระบวนการของสายการบรรจุเครื่องดื่มกระปอง………………..…....……..….......48
4.3 การวัดประสิทธิภาพของสายการบรรจุเครื่องดื่มกระปอง.………………….….…….51
4.4 สภาพปญหาของโรงงานที่ใชเปนกรณีศกึ ษา.……………………………...….…….52
4.5 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา….…………………...…………..………..…………..57
4.6 การประเมินขอบกพรองและจัดลําดับความสําคัญของขอบกพรอง………………..…63
4.7 การจัดลําดับความสําคัญของขอบกพรอง…………………………………………….69
บทที่ 5 แนวทางการปรับปรุงและประยุกตใช……………………….……………………...……..72
5.1 การกําหนดแนวทางการแกไขขอบกพรอง…………..……………………………….72
5.2 การดําเนินการแกไขขอบกพรอง………………………………………………...…....76
บทที่ 6 สรุปผลงานวิจยั และขอเสนอแนะ.........................................................................................94
6.1 สรุปผลการดําเนินงานวิจัย……………………………………………………………95
6.2 ขอเสนอแนะ.................................................................................................................96
บรรณานุกรม ………………………………………………………………………..….…….…...98
ภาคผนวก…………………………………………..………………………………..….…….…...99
ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ…………………...…..…….…………........….....…………………. .107

ฉ

สารบัญภาพ
ภาพที่
หนาที่
1.1 สถิติรวมจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เงินลงทุนและจํานวนแรงงาน.........................2
1.2 OPI (Operation Performance Indicator) ภายใน พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับเปาหมาย...............3
2.1 แผนภาพกระบวนการผลิตแบบเปนรูปภาพ (การผลิตอาหารกระปอง)………………….……9
2.2 ตัวอยางแผนภาพกระบวนการผลิตแบบกลองขอความบรรยาย (การผลิตเตาถานสําเร็จรูป)…10
2.3 แผนภาพกระบวนการไหล (การเขียนใบสั่งซื้อ) ……………………………………………...12
2.4 แผนภาพการเดินทาง………………………………………………………………………….13
2.5 ความสัมพันธของสวนประกอบในการคํานวณหาคา OPI …………………………………...33
3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยโดยภาพรวม....................................................................................41
4.1 ผังองคกรบริษัทเครื่องดื่มที่นํามาเปนกรณีศึกษา……………………………………………...46
4.2 อัตราสวนการบรรจุลงบรรจุภัณฑแตละประเภทตอป………………………………………..47
4.3 กระบวนการบรรจุเครื่องดื่มในบรรจุภณ
ั ฑกระปอง…………………………………………..49
4.4 ผังเครื่องจักรในระบบบรรจุภัณฑกระปอง.................................................................................51
4.5 OPI เปรียบเทียบกับเปาหมายในชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2556.....................................................52
4.6 สัดสวนปจจัยที่มีผลตอ OPI เปรียบเทียบกับ Target…………………………………………..53
4.7 สาเหตุของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มหยุดการทํางาน……………………...………………………58
4.8 สาเหตุของเครื่องปอนกระปองหยุดการทํางาน……………..………...………………………59
4.9 คาความเสี่ยงชี้นําของขอบกพรอง…………………………………………………………….71
5.1 ทีมงานทํา AM ระดับที่ 1 และ 2 ที่เครื่องปอนกระปอง……………………………………….77
5.2 การอบรมเพื่อดําเนินการทํา AM………………………………………………………………80
5.3 การทํา TCO เครื่องปอนกระปองบริเวณลูกกลิ้งทางเขาพาเลทของกระปอง…………………..82
5.4 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องบรรจุเครื่องดื่มบริเวณเฟองขับ…………………..82
5.5 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องปอนกระปองบริเวณเฟองขับ…………………….83
5.6 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องปอนกระปองตูคอนโทรล………………………..83
5.7 จํานวน Tag แยกตามประเภทที่ตรวจพบของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม……………………………84
5.8 จํานวน Tag แยกตามประเภทที่ตรวจพบของเครื่องปอนกระปอง……………………………..84
5.9 จํานวน Tag ที่แกไขแลวเปรียบเทียบกับเปาหมายของทีม……………………………………..85

ช

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
หนาที่
5.10 คะแนนผลประเมินการทําความสะอาดเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปองตาม
มาตรฐานรายสัปดาหของเดือน ก.ค. – ส.ค. 2556……………………………………………86
5.11 เปรียบเทียบเวลาในการทําความสะอาดของ AM ระดับ 1 และ 2 ของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม....89
5.12 มาตรฐานขั้นตอนการสื่อสารระหวางแผนกบรรจุเครื่องดื่ม ชางและฝายบริหารของโรงงาน..92
6.1 OPI เปรียบเทียบกับเปาหมายในชวงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2556.....................................................94
6.2 OPI เปรียบเทียบกับเปาหมาย………………………………………………………………….95

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หนาที่
1.1 ขอมูลที่ใชในการคํานวณ OPI ตั้งแตมกราคม – พฤษภาคม 2556………………………..……4
2.1 สัญลักษณมาตรฐานที่ใชแสดงในแผนภาพกระบวนการไหล…………………………………11
2.2 เกณฑการประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ ……………………………….………21
2.3 เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบขึ้น………………………………………………23
2.4 เกณฑการประเมินความสามารถในการควบคุมความบกพรอง ………………………….…....25
3.1 รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั .......................................................................................42
4.1 ขอมูลที่ใชในการคํานวณ OPI ตั้งแตมกราคม – พฤษภาคม 2556……………………….…..…52
4.2 ปญหาและขอบกพรองแตละกระบวนการของสายการบรรจุเครื่องดื่มกระปอง…………….…54
4.3 จํานวนการหยุดเครื่องจักรเปรียบเทียบกับ %Available และ %OPI ชวง ม.ค. – พ.ค. 2556……56
4.4 การวิเคราะหสาเหตุขอบกพรองจากผังกางปลา………………………………………………..60
4.5 การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบสาเหตุของปญหาที่ทําใหเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและ
เครื่องปอนกระปองหยุดทํางาน………………………………………………………………..64
4.6 ลําดับคาความเสี่ยงชี้นําของขอบกพรองจากมากไปหานอย…………………………………...70
5.1 การวิเคราะหดว ย Why-Why Analysis…………………………………………………………72
5.2 ขอบกพรองและแนวทางการแกไข.............................................................................................73
5.3 เปาหมายการทํา AM ของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปอง……………………...78
5.4 แผนการทํา AM ระดับที่ 1 และ 2……………………………………...………………………79
5.5 การประเมินทักษะของพนักงาน……………………………………………………………….81
5.6 มาตรฐานการทําความสะอาดของเครือ่ งบรรจุเครื่องดื่ม……………………………………….86
5.7 การวิเคราะหเพื่อแกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปรกของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม........................................87
5.8 แผนการแกไขเบื้องตนและระยะยาวของการแกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปรกของเครื่องบรรจุ
เครื่องดื่ม.....................................................................................................................................88
5.9 ผลการดําเนินงาน AM ระดับที่ 1 และ 2 เดือน ก.ค. – ส.ค. 2556................................................90
6.1 ขอมูลที่ใชในการคํานวณ OPI ตั้งแตมกราคม – ตุลาคม 2556....................................................96

