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บทที่ 1
บทนํา
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสําหรับบริ ษทั อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่ของการจ้างงานและเรื่ องการส่ งออก ด้านของการจ้างงานมี
เกษตรกรมากกว่า 6 ล้า นคน และแรงงานในอุ ตสาหกรรมว่า 200,000 คน ในด้า นการส่ ง ออก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีมูลค่าในระดับต้น ๆ ของการส่ งออก
ปั จจุบนั ภาวะอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศในปี 2558 ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาง
ยานพาหนะยังขยายตัวได้ ถึงแม้วา่ จะชะลอตัวลงเล็กน้อย ในไตรมาสที่ 2 ตามสภาสะเศรษฐกิจที่ยงั
ไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควร ในมูลค่าการส่ งออกของยางและผลิตภัณฑ์ยางปรับลดตัวลง ถึงแม้วา่ ปริ มาณการ
ส่ งออกยางแปรรู ปขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น แต่ราคายางปรับลดตัวลงอย่างมาก
สําหรับการส่ งออกผลลิ ตภัณฑ์ยางยานพาหนะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ยางนอกของมอเตอร์ ไซค์ ส่ วนบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเป็ นส่ วนของพลาสติก
พันยางซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะมีการใช้มากขึ้นตามปริ มาณยางนอกของมอเตอร์ ไซค์ที่เพิ่มมากขึ้น ต้นทุน
ในส่ วนพลาสติกพันยางนี้ จะสู งขึ้นตามความสู ญเปล่าที่เกิดจากการใช้วสั ดุน้ ี การศึกษาเพื่อความ
สู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในส่ วนนี้จึงเป็ นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วย

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ยอดการสั่งผลิตยางนอกมอเตอร์ ไซค์จากลูกค้ามีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ วนประกอบ
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยางนอก คือ พลาสติกพันยาง โดยที่บริ ษทั ในกรณี ศึกษาประสบ
กับปั ญหาในเรื่ องส่ วนเกิ นของการใช้พลาสติกพันยาง ซึ่ งเป็ นความสู ญเสี ยส่ วนหนึ่ ง เมื่อมีปริ มาณ
การผลิตสู งขึ้นก็จะส่ งผลให้จาํ นวนพลาสติกพันยางที่ใช้สูญเสี ยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
โรงงานในกรณี ศึกษาเป็ นโรงงานที่ทาํ การผลิตยางนอกมอเตอร์ ไซค์ขนาดต่าง ๆ เดือนละ
ประมาณ 250,000 เส้น ทุ ก ๆ เส้นของยางก่อนนําส่ ง ลูก ค้าเพื่อขายในตลาดยางรถจักรยานยนต์

2
จะต้องพันด้ยพลาสติกพันยางให้รอบและติดสติ๊กเกอร์ เป็ นการจัดบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเป็ นสิ้ นค้าพร้อมส่ ง
ตารางที่ 1.1 แสดงขนาดต่าง ๆ ของยางนอกมอเตอร์ไซค์ที่ตอ้ งการพันยางบรรจุภณั ฑ์
ตารางที่ 1.1 ขนาดต่าง ๆ ของยางนอกมอเตอร์ไซค์
ขนาดวงล้อ (size)
2.75 – 10
3.00 – 10
3.50 – 8
3.50 – 10
4.00 – 8
2.00 – 14
2.00 – 17
2.50 – 14
2.25 – 14
2.25 – 17
2.25 – 18
2.50 – 18
2.75 – 16
3.50 – 14
2.50 – 17
2.50 – 18
ขนาดต่าง ๆ ของยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ตอ้ งการพันยางบรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดความกว้างหน้า
ยางเป็ นนิ้ วตั้งแต่ 2 ถึ ง 4 นิ้ ว ส่ วนขนาดขอบล้อมีต้ งั 8 ถึง 18 นิ้ ว เป็ นไปตามขนาดความกว้างและ
ขนาดขอบล้อตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลสถิ ติการผลิ ตของยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ตอ้ งการพันยางบรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดต่าง ๆ
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 แสดงตามตารางที่ 1.2 พบว่า มีการผลิตยางนอกมอเตอร์ ไซค์
ขนาด 2.00-17 มากที่สุดโดยเฉลี่ยเดือนละ 93,905 เส้น คิดเป็ นอัตรา % ของผลิตในแต่ละเดือน
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ตารางที่ 1.2 ผลผลิตยางนอกมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2558
ขนาดวงล้ อ
2.00-17

ตุลาคม
95,605

พฤศจิกายน
94,705

ธันวาคม
91,405

เฉลีย่
93,905

%
37.55

2.25-17

55,155

55,455

52,155

54,255

21.69

2.50-17

73,955

72,265

72,915

73,045

29.21

2.75-10

3,950

3,950

3,950

3,950

1.58

2.75-17

18,910

18,910

18,310

18,710

7.48

2.75-18

834

834

834

834

0.33

2.75-19

20

20

20

20

0.01

2.75-21

1,095

1,095

1,095

1,095

0.43

3.00-08

100

100

100

100

-

3.00-10

415

415

415

415

0.16

3.00-16

310

310

310

310

0.11

3.00-17

730

730

730

730

0.31

3.00-18

1,195

1,195

1,195

1,195

0.45

3.25-18

70

70

70

70

-

3.50-08

380

380

380

380

0.11

3.50-18

1,095

1,085

1,045

1,075

0.43

253,819

251,519

244,929

250,089
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จากข้อมูลการใช้วสั ดุพลาสติกพันยางในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2558 พบว่ามี
การใช้พ ลาสติ ก พันยางเกิ นกว่า มาตรฐานที่ ก าํ หนดอยู่ใ นปริ ม าณที่ สู ง ทํา ให้เกิ ดคสู ญเสี ย ในเชิ ง
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของการใช้วสั ดุ คิดประเมินประมาณเดือน 429,000 บาท จากค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยเดือน
ละ 1,501,500 บาท ซึ่ งเป็ นความสู ญเสี ยที่อยูใ่ นระดับสู ง รู ปที่ 1.1 แสดงสู ญเสี ยจากส่ วนเกินการใช้
พลาสติกพันยาง

รู ปที่ 1.1 ความสู ญเสี ยจากส่ วนเกินการใช้พลาสติกพันยาง
รู ปแบบหลักของความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิ ตเป็ นไปในลักษณะของการใช้วสั ดุเกิ น
กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด จากข้อมูลการเปรี ยบเทียบการใช้พลาสติกพันยางจากการใช้งานจริ งกับ
มาตรฐานเส้นยางต่อม้วนที่กาํ หนดไว้มีความผิดพลาดสู ง ในตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่าปริ มาณ
การใช้ผิด70 %กันมากสู งถึ ง 70 % โดยในกรณี ของยางขนาด 2.00-17 มีปริ มาณการผลิตต่อเดือน
93,905 เส้น เมื่อคิดตามมาตรฐานที่จะใช้ในการพันเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของยางนอกรถมอเตอร์ ไซ จะใช้
เพียง 2762 ม้วน แต่ปรากฏว่าในการใช้จริ งมีการใช้พลาสติกพันยางสู งถึง 4695 ม้วน ซึ่ งเกิ นจาก
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มาตรฐานถึง 1933 ม้วน เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนที่เป็ นการใช้เกินจากมาตรฐานคิดเป็ นร้อยละสู งถึง
70 % ซึ่ งชี้บ่งให้เห็นถึงปั ญหาที่ตอ้ งรี บแก้ไขโดยเร็ ว

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อลดความสู ญเสี ยของพลาสติกพันยาง
2. เพือ่ กําหนดมาตรฐานวิธีการในการพันยาง

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษาความสู ญเสี ยจากการใช้วสั ดุพลาสติกพันยางเกินกว่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3
เดือน
2. วิเคราะห์การดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง 6 เดือน

1.4 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษามีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการใช้วสั ดุพลาสติกพันยาง ที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยในการ
ผลิตรองเท้าและวิธีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดส่ วนเกิน
2. เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลสถิติยอดขาย ยอดผลิต และยอดใช้พลาสติกพันยาง
3. ทําการสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการใช้พลาสติกพันยางแผนกบรรจุยางนอก
มอเตอร์ ไซค์โดยใช้หลักการและแนวคิดด้านการศึกษาการทํางาน (Work Study) ในการ
วิเคราะห์ปัญหา
4. หาแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาและแนวทางในการป้ องกัน รวมทั้ง การควบคุ ม
มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
5. ทดลองใช้แนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญหาและแนวทางในการป้ องกัน เพื่อไม่ใ ห้เกิ ด
ส่ วนเกินของพลาสติกพันยาง
6. เปรี ยบเทียบประเมินผลหลังการปรับปรุ ง
7. จัดทํามาตรฐานการทํางาน
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8. สรุ ปผลการดําเนินการศึกษา

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานศึกษานี้มีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ช่วยลดปริ มาณส่ วนเกินของพลาสติกพันยาง
มีมาตราฐานในการทํางาน
สามารถใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผลผลิตสู งขึ้น

1.6 คํานิยามศัพท์ ฌฉพาะ
คํานิยามศัพท์มีดงั ต่อไปนี้
1. สดุพลาสติกพันยาง เป็ นวัสดุพลาสติกมีความบาง ใส เหนียว ใช้ ห่อ รัด มัด ยางนอก
มอเตอร์ ไซค์ เป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่ทาํ ให้เคลื่อนย้ายสะดวกสบาย
2. การศึกษาการทํางาน หมายถึงการศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study และการวัดผล
งาน(Work Measurement) ซึ่ งใช้ในการศึกษากระบวนการทํางานและองค์ประกอบ
ต่างๆ เพื่อปรับปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน และใช้ประโยชน์ดา้ นการพัฒนามาตรฐานของ
การทํางานและเวลาทํางาน รวมไปถึงการใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาส่ งเสริ มจูงใจ
บุคลากร นําไปสู่ การเพิ่มผลผลิต

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกีย่ วข้ อง
บทนี้เป็ นการนําทฤษฎีหรื อหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์หรื อปรับเปลี่ยนใช้เพื่อ
แก้ปัญหาและลดความสู ญเปล่าที่เกิ ดขึ้นในขั้นตอนการทํางาน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
มากขึ้ น

การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํา งานและการจัด ทํา เวลามาตรฐานเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการเพิ่ ม

ประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยเนื้อหาบทนี้กล่าวถึง
1. การศึกษาการทํางาน
2. ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางาน
3. การวิเคราะห์กระบวนการผลิต
4. การวัดผลงาน

2.1 การศึกษาการทํางาน (Work Study)
การศึกษาการทํางาน (Work Study) คือ การศึกษาวิธี (Method Study) และการวัดผลงาน
(Work Measurement) ซึ่ งใช้ในการศึกษากระบวนการทํางาน เพื่อปรับปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน และ
พัฒนามาตรฐานการทํางาน และรวมไปถึงการนําเครื่ องมือไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
การศึกษางานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุ งวิธีการทํางาน
โดยมี 2 เทคนิค ดังนี้
1. การศึกษาวิธี (Method

Study)

เป็ นการศึกษาเพื่อหาวิธีการทํางานที่ง่ายที่สุด สะดวก

รวดเร็ ว ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ามาใช้แทนวิธีการทํางานเดิม
2. การวัดผลงาน

(Work Measurement)

คือ เทคนิ คในการวัดปริ มาณงานออกมาเป็ น

หน่วยเวลา หรื อ จํานวนแรงงานที่ใช้ในการทํางาน หาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
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ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิต การปรับปรุ งดุลยภาพของ
สายการผลิต การวัดผลงานเป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน
การศึกษาวิธีเป็ นการศึกษาเพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ น ส่ วนการวัดผลงานเป็ น
การศึกษาเพื่อลดเวลาที่ทาํ ให้เกิดความสู ญเปล่าในสายการผลิต การวัดผลงาน ในบางครั้งถ้าต้องการ
ทราบเวลาที่ใช้ในการทํางานก็จะทําการศึกษาเวลาโดยตรง ผลที่ได้จากการศึกษางานคือปรับปรุ ง
วิธีการทํางาน และการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
คําว่า วิธีการศึกษางานและการศึกษาการเคลื่อนไหว มีความหมายเหมือนกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ต ต่อมานิ ยมใช้คาํ ว่า “การศึกษาวิธีการทํางาน” แทนคําว่า
“การศึกษาการเคลือ
่ นไหว”

จุดประสงค์ของการศึกษาวิธีการทํางาน มีดงั นี้
1. เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาวิธีการทํางานให้มีความสะดวก ง่าย และสามารถลดความเมื่อยล้า
3. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ปัจจัยการผลิตให้สูงขึ้นได้แก่ คน เงิน วัตถุดิบ เครื่ องจักร
เทคโนโลยี พลังงาน ที่ดิน อาคาร การบริ การจัดการและสิ่ งจําเป็ นอื่น ๆ ที่มีความจําเป็ น
ที่ตอ้ งใช้สาหรับผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
4. เพื่อปรับปรุ งสถานที่และสภาพแวดล้อมของการทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ทํางานขององค์กร
5. เพื่อกาหนดวิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุในระหว่างการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
6. เพื่อใช้สาหรับการกาหนดมาตรฐานของวิธีการทํางาน

2.2 ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางาน
วันชัย ริ จิรวนิช (2545:91-120)ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางานพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเลือกงาน
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2. การเก็บข้อมูลวิธีการทํางาน
3. การวิเคราะห์วธิ ี การทํางาน
4. การปรับปรุ งวิธีการทํางาน
5. การเปรี ยบเทียบวัดผลวิธีการทํางาน
6. การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน
7. การส่ งเสริ มใช้วธิ ี การทํางานที่ปรับปรุ งแล้ว
8. การติดตามการใช้วธิ ี การปรับปรุ งที่ปรับปรุ งแล้ว
2.2.1 การเลือกงาน
ขั้นตอนการเลื อกงานที่ จะศึ กษาเป็ นขั้นตอนที่มี ความสาคัญ เพราะงานที่ตอ้ งการการ
ปรับปรุ งมีอยูม่ ากมาย การเลื อกงานผิดย่อมเป็ นการเสี ยโอกาสงานบางอย่างถ้าเลือกทาก่อนจะใช้
ประโยชน์ต่อเนื่ องไปถึ งงานอื่น ๆ ได้ ถ้าเลือกทาทีหลังจะไม่มีผลดีต่องานอื่น งานหลายอย่างมี
เงื่อนไขเวลา ถ้าไม่เลื อกที่จะศึกษาก่อนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการทํางานได้
อย่างเต็มที่ ในการเลือกงานที่จะศึกษา สิ่ งแรกจึงควรพิจารณาความสาคัญของงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามเพื่อจะให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจ เราจะวางเกณฑ์การตัดสิ นใจเลือกงานเพื่อศึกษาวิธีการ
ทํางาน เราจะพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านเทคนิค
3. ด้านปฏิกิริยาแรงงาน
4. ด้านผลกระทบอื่น ๆ
2.2.2 การเก็บข้ อมูลวิธีการทํางาน
เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุ งวิธีการทํางาน เราจําเป็ นต้องการเก็บข้อมูลวิธีการ
ทํางานของงานที่เราเลือกที่จะศึกษาวิธีการทํางานแล้ว การบันทึกข้อมูลวิธีการทํางานให้ถูกต้องแม่น
ยาครบถ้วนตามความเป็ นจริ งเท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการทํางานที่
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ดีข้ ึนได้ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทํางาน สัญลักษณ์ที่เป็ นสากลซึ่ งใช้ในการบันทึกวิธีการ
ทํางานมีใช้อยู่เพียง 5 ลักษณะดังแสดงในรู ปที่ 2.1 สัญลักษณ์เหล่านี้จะใช้ในการย่อการบันทึก
วิธีการทํางานแบบเดียวกับการใช้วิธีจดตัวเลขซึ่ งมีความยุ่งยากกว่า เพราะมีรหัสที่ตอ้ งบันทึกและ
ต้องถอดรหัสได้อย่างถูกต้อง ในการบันทึกการทํางานโดยการใช้สัญลักษณ์ ถ้าเราไม่มีแบบฟอร์ ม
มาตรฐาน การใช้กระดาษเปล่าก็สามารถทาได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ตอ้ งใช้สัญลักษณ์ได้คล่องและ
รวดเร็ ว ในการแยกประเภทของงานที่จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ให้ได้ เทคนิคขั้นตอนการบันทึกจะได้
กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้บนั ทึกขั้นตอนการทํางาน
สัญลักษณ์

ความหมาย
กิจกรรมปัฎิบตั ิ
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
กิจกรรมการตรวจสอบ
การรอหรื อการเก็บพักชัว่ คราว
การหยุดหรื อการเก็บถาวร

ที่มา : วันชัย ริ จิรวนิช (2545 : 104 )
2.2.3 การวิเคราะห์ วธิ ีการทํางาน
การพิจารณาตรวจตราข้อมูลวิธีการทํางานที่บนั ทึกมาเพื่อทาการวิเคราะห์วิธีการทํางานจะ
ใช้ “เทคนิ คการตั้งคําถาม” เพื่อให้ช่วยสามารถกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการทํางาน
เทคนิ คการตั้งคําถามนี้ เรี ยกโดยย่อว่า “6W-1H” จะใช้กระบวนการตั้งคําถามตรวจสอบข้อมูล
วิธีการทํางานที่บนั ทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใช้กลุ่มคําถาม 2 กลุ่ม คือ
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1. กลุ่ม What Who When Where How สาหรับตรวจสอบ
1) เป้ าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม
2) บุคลากรที่ทาํ งานแต่ละกิจกรรม
3) สถานที่ทาํ งาน
4) ลาดับขั้นตอนการทํางาน
5) วิธีการทํางาน
2. กลุ่ม Why Which เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุ งวิธีการทํางานโดยจะตรวจสอบ
เหตุผล ความเหมาะสมของวิธีการทํางาน และเปิ ดโอกาสในทางเลือกอื่น ๆ
ตารางที่ 2.2 แสดงวิธีการใช้คาํ ถามทั้งสองกลุ่มซึ่ งจะพบว่า คําถามกลุ่มที่สองเป็ นคําถามที่มี
ประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็ นการตรวจสอบทุก ๆ คําถามในกลุ่มแรกทาให้เกิด
ความแน่ใจในความเหมาะสมของงาน คน สถานที่ ลําดับขั้นตอน และวิธีการทํางาน
ตารางที่ 2.2 การใช้เทคนิคการตั้งคําถาม
คําถามกลุ่มที่ 1
เป้ าหมายและขอบข่ายของ
งาน

คําถามกลุ่มที่ 2
Why,Which

What

ทาอะไร ?

เหตุใดจึงทํา ?
มีอย่างอื่นที่ทาํ ได้ไหม ?
Why,Which

บุคลากรที่ทาํ งาน

Who

ใครทา ?

เหตุใดจึงทํา ?
มีอย่างอื่นที่ทาํ ได้ไหม ?
Why,Which

สถานที่ทาํ งาน

Where

ทาที่ไหน ?

เหตุใดจึงทํา ?
มีอย่างอื่นที่ทาํ ได้ไหม ?
Why,Which

ลาดับขั้นตอนของงาน

When

ทาเมื่อไร ?

เหตุใดจึงทํา ?
มีอย่างอื่นที่ทาํ ได้ไหม ?
Why,Which

วิธีการทํางาน
ที่มา : วันชัย ริ จิรวนิช (2545 : 110)

How

ทาอย่างไร ?

เหตุใดจึงทา ?
มีอย่างอื่นที่ทาํ ได้ไหม ?
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2.2.4 การปรับปรุงวิธีการทํางาน
การปรับปรุ งวิธีการทํางานจะกลายเป็ นเรื่ องง่ายมากถ้าเรามีการใช้กระบวนการพิจารณา
ตรวจตราวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการที่บนั ทึกมาโดยการใช้เทคนิค “ 6W- 1H ” ซึ่ งเกือบจะได้คาตอบ
แนวทางการปรับปรุ งครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนการปรับปรุ งวิธีการทํางานจึงเป็ นแค่ทางเลือกใช้เทคนิค
การปรับปรุ งงาน ซึ่ งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. ตัด
2. แยก/รวม
3. เปลี่ยนขั้นตอน
4. ทากระบวนการให้เรี ยบง่ายขึ้น
5. ใช้เครื่ องมือเข้าช่วย
การพิจารณาว่ากิจกรรมใดในขันตอนวิ
้
ธีการทํางานเป็ นกิจกรรมที่ไม่จําเป็ น เช่น งาน
ประเภทเวลาไร้ ประสิทธิภาพหรื อเวลาส่วนเกินซึง่ ใช้ สญ
ั ลักษณ์กลุม่
ให้ พยายามตัดงานกลุม่ เหล่านี ้ออกไปก่อน

มีงานกลุม่

ที่ตรวจแล้ วเป็ นงานที่ไม่จําเป็ นก็

ตัดออกได้
2.2.5 การเปรี ยบเทียบการวัดผลงานการทํางาน
คําถามที่เกิดขึ้นภายหลังจากการวิเคราะห์และปรับปรุ งวิธีการทํางานก็คือ วิธีการที่ปรับปรุ ง
ใหม่ดีกว่าเก่าจริ งหรื อไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไรเป็ นเกณฑ์วดั ผลงาน
ถ้าจะบอกว่า มี ข้ นั ตอนน้อยกว่า เราจะใช้จาํ นวนสัญลักษณ์ ที่บ นั ทึ กก่ อนและหลัง การ
ปรับปรุ งวิธีการทํางานตัวอย่างเช่น ก่อนการปรับปรุ งวิธีการทํางานมีจาํ นวนสัญลักษณ์เท่ากับ

50

หลังการปรับปรุ งวิธีการทํางานจํานวนสัญลักษณ์ลดลงเหลือจํานวน 25 สัญลักษณ์คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ที่ดีข้ ึน 50 เปอร์ เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 จํานวนสัญลักษณ์ก่อนและหลังการปรับปรุ งวิธีการทํางาน
สั ญลักษณ์

รวม

ก่อนการปรับปรุ ง

หลังการปรับปรุง

20

10

10

5

10

5

5

3

5

2

50

25

2.2.6 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน
เมื่อมัน่ ใจได้จากการเปรี ยบเทียบวิธีการทํางานก่อนและหลังการปรับปรุ งแล้วงานต่อไปคือ
การพัฒนาวิธีการทํางานที่ปรับปรุ งแล้วให้เป็ นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิมาตรฐานตาม
วิธีการทํางานที่ปรับปรุ งแล้วซึ่งจะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงและเมื่อมีการบันทึกในรู ปแบบวิดิทศั น์ก็จะ
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านมาตรฐานวิธีการทํางาน
เราสามารถพัฒนามาตรฐานของวิธีการทํางานเป็ น 2 รู ปแบบคือ
1. ภาพถ่ายวิดิทศั น์
2. แผนภูมิและไดอะแกรมต่าง ๆ
2.2.7 การส่ งเสริมใช้ วธิ ีการทํางานทีป่ รับปรุงแล้ว
การใช้ วิ ธี ก ารทํา งานใหม่ ซ่ ึ งต้อ งทํา ความเข้ า ใจกับ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน รวมทั้งต้องฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้สามารถทํางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2.2.8 การติดตามการใช้ วธิ ีการปรับปรุงทีป่ รับปรุงแล้ ว
การควบคุมดูแลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานตามวิธีการทํางานใหม่ และค้นหาวิธีการทํางานที่
ดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานขององค์กร
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2.3 การวิเคราะห์ กระบวนการผลิต (Process Analysis)
วัชริ นทร์ สิ ทธิ เจริ ญ (2547 : 99-125) ได้กล่าวว่า การที่จะวิเคราะห์วา่ กระบวนการผลิตหรื อ
วิธีการทํางานนั้นได้จดั ไว้ดีหรื อไม่ จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูล การจดบันทึกข้อมูลจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น สิ่ งที่
จะช่วยในการจดบันทึกข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต และไดอะแกรมต่าง ๆ
2.3.1 แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสั งเขป (Outline

Process Chart)

แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสังเขป คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตที่สามารถแสดงให้เห็น
ภาพทัว่ ไปอย่างกว้าง ๆ โดยการจดบันทึกเฉพาะการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ ๆ และมีการตรวจสอบที่
เกิ ดขึ้นตามลาดับขั้นตอนเท่ านั้น ดังนั้นแผนภูมิกระบวนการผลิ ตแบบสังเขปจึ งถูกบันทึกด้วย
สัญลักษณ์เพียง 2 สัญลักษณ์เท่านั้น คือ แทนการปฏิบตั ิงาน และ แทนการตรวจสอบ
2.3.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่ อเนื่อง (Flow

Process Chart)

แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง หมายถึง แผนภูมิแสดงการเคลื่อนที่ของคน วัสดุ
หรื อเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต โดยมีการบันทึกเหตุการณ์ท้งั หมดอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของ
การทํางานมีเวลาหรื อระยะทางที่เกิดขึ้นแสดงไว้ดว้ ย แผนภูมิชนิดนี้ เหมาะสาหรับใช้วิเคราะห์งานที่
ต้องเสี ยเวลาทํางานนาน ๆ หรื อวิเคราะห์งานที่เสี ยเวลาเคลื่อนย้าย
การจัดทาแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องจะทาเช่นเดียวกันกับแผนภูมิกระบวนการ
ผลิตแบบสังเขปทุกประการ ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงการปฏิบตั ิงานและการตรวจสอบแล้วได้เพิ่ม
สัญลักษณ์แสดง การขนถ่าย การรอ และที่เก็บพัก เพิม่ ขึ้นมา
2.3.3 ไดอะแกรมการเคลือ่ นที่ (Flow

Diagram)

ในการวิเคราะห์งานเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง บางครั้ งวิเคราะห์จากแผนภูมิกระบวนการผลิ ต
แบบต่อเนื่ องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ความกระจ่างชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคนหรื อ
วัสดุ ซึ่ งเคลื่อนที่ผา่ นจุดต่าง ๆ ในโรงงานหรื อในพื้นที่ที่ทาํ งานได้ จึงจําเป็ นต้องอาศัยไดอะแกรม
เคลื่ อนที่ เข้ามาช่ วยให้การศึกษางานสมบูรณ์ ย่ิงขึ้ นไดอะแกรมการเคลื่ อนที่ คือ แผนผังแสดง
สถานที่ปฏิบตั ิงานใช้ประกอบกับการบันทึกแผนภูมิขบวนการผลิตแบบต่อเนื่ อง ทาให้เห็นภาพรวม
ของสถานที่ปฏิบตั ิงานช่วยให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลของกระบวนการผลิต
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2.3.4 แผนภูมิการเดินทาง (Travel

Chart)

แผนภูมิการเดินทาง เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกการเคลื่อนที่ ซึ่งแผนภูมิชนิดนี้ จะใช้
บันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคนงาน วัสดุ หรื อเครื่ องระหว่างจุดทํางานต่าง ๆ
ตลอดช่วงเวลาใด ๆ ที่กาหนดไว้ แผนภูมิชนิดนี้มีขอ้ ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับไดอะแกรมสายใย คือ
สามารถสร้างได้รวดเร็ วกว่า และแนวทางการเคลื่อนที่ไม่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อน
2.3.5 ไดอะแกรมสายใย (String

Diagram)

ไดอะแกรมสายใย เป็ นเทคนิคการบันทึกที่ง่ายและประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่
โดยใช้แผนผังหรื อแบบจาลองของสถานที่ทาํ งานที่ได้มาตราส่ วน แล้ววัดระยะทางการเคลื่อนที่ของ
คนหรื อสิ่ งของที่เราสังเกตด้วยเส้นด้ายที่รู้ความยาว แต่ละจุดที่คนหรื อสิ่ งของไปหยุดจะเสี ยบด้วย
หมุดลงไปในผังแล้วลากเส้นด้ายไปตามการเคลื่อนที่น้ นั จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดกิจกรรม วัดความยาวของ
เส้นด้ายที่เหลือก็จะได้ความยาวของเส้นด้ายที่ใช้ไป นัน่ คือระยะทางของการทากิจกรรมนั้น

2.4 วัดผลงาน (Work Measurement)
วัชริ นทร์ สิ ทธิ เจริ ญ (2547 : 191-193) ได้กล่าวว่า การวัดผลงาน คือ การนาเทคนิคต่าง ๆ ที่
ได้ออกแบบไว้ไปหาเวลามาตรฐานแล้วเสร็ จของงานที่กาหนดให้ ซึ่ งทาโดยคนงานที่เหมาะสมด้วย
อัตราการทํางานปกติตามวิธีการทํางานที่กาหนดให้
คนงานที่เหมาะสม (Qualified Workers) หมายถึง คนที่มีการศึกษาเฉลียวฉลาด มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู ้ ความชานาญที่จะทํางานชิ้นนั้นให้สาเร็ จตามปริ มาณและคุณภาพที่กา
หนด
2.4.1 ขั้นตอนการวัดผลงาน
ขั้นตอนในการวัดผลงานมีดงั นี้
1. เลือกงาน งานที่ตอ้ งการศึกษางานที่เลือกมักเป็ นงานที่มีปัญหาหรื อ เป็ นงานใหม่
2. บันทึกวิธีการทํางาน องค์ประกอบของกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ งมีความ
เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังศึกษา
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3. ตรวจสอบ ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่บนั ทึกไว้ (หลังการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว) เพื่อ
แน่ ใจว่าได้ใช้วิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแล้ว และได้แยกส่ วนที่ไม่ได้ผลผลิตออก
จากส่ วนที่ได้ผลผลิต
4. คํานวณ เวลามาตรฐานของกิจกรรม ในกรณี ของการจับเวลาโดยตรงต้องรวมเวลาเผื่อสา
หรับการผ่อนคลาย ธุ รกิจส่ วนตัวด้วย
5. นิ ยาม ขั้นตอนของกิจกรรมและวิธีการทํางาน กําหนดเวลามาตรฐานให้กบั กิจกรรมและ
วิธีการทํางานเหล่านั้น
การวัดผลงานจะทาหลังจากเมื่อได้ขจัดเวลาไร้ประสิ ทธิ ภาพออกไปแล้ว การวัดผลงานมี
ประโยชน์โดยตรงในการหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพื่อนามาใช้ในแผนการจ่ายเงินรางวัล
แก่คนงานก็ตาม แต่ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่ งอาจได้จากการวัดผลงาน ได้แก่
1. ใช้เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการต่าง ๆ วิธีการทํางานที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ใช้เวลา
น้อยที่สุด
2. ใช้จดั ความสมดุลของงานให้กบั คนงานที่ทาเป็ นกลุ่ม โดยใช้ร่วมกับแผนภูมิกิจกรรม
ทวีคูณ ซึ่ งคนงานแต่ละคนในกลุ่มเดียวกันควรใช้เวลาทํางานเท่ากัน
3. ใช้จดั จานวนเครื่ องจักรให้คนงานดูแล โดยใช้ร่วมกับแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณคนและ
เครื่ องจักรต้องไม่วา่ งมากและไม่วา่ งพร้อมกัน
4. ใช้วางแผนและจัดตารางการผลิต รวมทั้งการจัดกาลังคนและทรัพยากรต่าง ๆ ให้สามารถ
ผลิตสิ นค้าได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการและในเวลาที่กาหนด
5. ใช้เป็ นข้อมูลในการประมาณค่าใช้จ่าย ราคาขาย และกาหนดการการส่ งมอบสิ นค้า
6. ใช้สร้างมาตรการการทํางานของคนและเครื่ องจักร ทั้งยังสามารถใช้ในการกาหนดการ
จ่ายค่าแรงจูงใจในการทํางาน
7. ใช้เป็ นข้อมูลควบคุมค่าจ้างแรงงาน และใช้กาหนดค่าใช้จ่ายมาตรฐานจากประโยชน์ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การวัดผลงานได้ให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อกิจการทุก
อย่างในองค์การ และใช้ควบคุมงานของบริ ษทั ที่มีเวลาไปเกี่ยวข้องด้วย
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2.5 การศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุ ปโดยสังเขปดังนี้
ธณัฏฐชั ย ศรี ธัญรั ตน์ (2552) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการลดความสู ญเปล่าในสายการผลิต
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ผูศ้ ึกษาจึงได้เสนอให้ทาํ การพิจารณากิ จกรรมในแต่ละขั้นตอนการทํางาน
ตลอดทั้งสายการผลิตเพื่อจําแนกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าโดยทําการวิเคราะห์ในแต่ละกิจกรรม
และจําแนกออกให้อยู่ในรู ปแบบของความสู ญเปล่าแต่ละประเภท จากนั้นทําการแก้ไขปรับปรุ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการและการเลือกใช้เทคนิคการลดความสู ญเปล่าเจ็ดประการมาใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละประเภทของความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น ผลหลังจากการดําเนินการปรับปรุ งโรงงาน
กรณี ศึกษาแห่งนี้ พบว่า ความสู ญเปล่ามีแนวโน้มที่ลดลงดูได้จากกรอบการผลิตที่ลดลงจาก 159.81
วินาทีต่อชิ้น เป็ น 103.52 วินาทีต่อชิ้น เมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ความสู ญเปล่าจะลดลงเท่ากับ 35.22 %
ประสิ ทธิ์ เดชนคริ นทร์ (2550) [3] ทําการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตโดยใช้
เทคนิ ค TPM กรณี ศึกษาโรงงานอาหารกึ่งสําเร็ จรู ป เพื่อลดความสู ญเปล่าเนื่องจากเครื่ องจักรชํารุ ด
โดยวัด ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE) หลังทําการปรับปรุ งพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นจาก 64 เปอเซ็นต์เป็ น 78 เปอร์เซ็นต์
กี ร ติ ตรี สุ ว รรณ (2537) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ผลผลิ ต สาหรั บ การผลิ ต คลัต ช์ ร ถยนต์
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีการเพิม่ ผลผลิตของการขาดประสิ ทธิ ภาพและความไม่ประหยัดวิธีการ คือ
จัดทาเวลามาตรฐานของการผลิต ปรับปรุ งวิธีการทํางานและปรับปรุ งผังการผลิตของการทํางาน ผล
จากการศึกษาพบว่าการปรับปรุ งการทํางานสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการผลิตลงเวลาการ
ผลิตของวิธีการเดิมเฉลี่ยคือ 0.25 นาทีต่อชิ้น หลังจากทาการปรับปรุ งสามารถลดเวลาในการผลิตลง
เหลือเพียง 0.18 นาทีต่อชิ้น หรื อลดลงร้อยละ 28 ค่าจ้างแรงงานการผลิตของวิธีการเดิมเฉลี่ยคือ 4.77
บาทต่อชิ้น หลังจากทาการปรับปรุ งสามารถลดค่าจ้างแรงงานการผลิตให้เหลือเพียง 3.32 บาท ต่อ
ชิ้น หรื อลดลงร้อยละ 30.40
นก อรรคดี (2557) ศึกษาเรื่ องการลดความสู ญเปล่าในกระบวนการฉี ดรองเท้าด้วยเม็ด
EVA ซึ่ง มีปัญหาการขาดประสิ ทธิ ภาพทางการผลิตและเกิดเวลาสู ญเปล่า โดยการใช้เทคนิ คการลด
ความสู ญเปล่า 7 ประการ (Seven Wastes) และแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Production) ในการ
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วิเ คราะห์ แ ต่ ล ะกิ จกรรมทางการผลิ ต และจํา แนกออกให้อ ยู่ใ นรู ป แบบกิ จ กรรมสู ญ เปล่ า แต่ ล ะ
ประเภทและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุ งการดําเนินงาน ผลจากการศึกษาพบว่าสามารถลด
ความสู ญเปล่ าจากการมี ข องเสี ย ลง 7.95% ลดความสู ญเปล่ าจากการมีก ระบวนการที่ไ ม่จาํ เป็ น
(Unnecessary Processing) ลง 10.74% และลดความสู ญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) จากเฉลี่ ย
เวลาต่อวัน 251.4 นาที เหลือเพียง 211.8 นาทีต่อวันคิดเป็ น 15.75%.

บทที่ 3
การดําเนินงานศึกษา
ขั้นตอนการดําเนิ นงานการศึกษาเพื่อลดความสู ญเปล่าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ของขั้นตอนการใช้พลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ไซค์มีการดําเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ศึกษากระบวนการผลิต
วิเคราะห์ขอ้ มูลความสู ญเปล่า
หาสาเหตุการเกิดความสู ญเปล่า
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยกําหนดวิธีลดปริ มาณส่ วนเกินของพลาสติกพันยาง และ
กําหนดแนวทางป้องกัน
5. วัดผลและเปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ งงาน

3.1 การศึกษากระบวนการผลิต
ในการศึกษากระบวนการผลิต จะเป็ นการศึกษากระบวนการในการนํายางนอกจักรยายนต์ที่
ผลิ ตสํา เร็ จจากโรงงานมาดํา เนิ นการด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์โดยการพันด้วยพลากสติก พันยางเป็ น
การศึกษาตามรายละเอียดขั้นตอนการนํายางนอกจักรยานยนต์สั่งผลิตเข้าสู่ กระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยมีจุดเน้นส่ วนที่เป็ นการพันยางด้วยพลากสติกพันยาง
ในการศึกษานี้ เป็ นการชี้ บ่งปั ญหาการเกิดความสู ญเสี ยที่ส่วนของกระบวนการพันยางด้วย
พลาสติกพันยาง ซึ่ งเกิดสภาพการใช้วสั ดุพลาสติกพันยางเกินกว่าที่กาํ หนดตามมาตรฐานการใช้งาน
ต่อเส้นของยางนอกขนาดต่าง ๆ กระบวนการศึกษาเริ่ มต้นที่การศึกษาข้อมูล
1.
2.
3.
4.

กระบวนการพันยาง
มาตรฐานวัสดุพนั ยางที่ใช้สาํ หรับยางแต่ละขนาด
วัสดุพนั ยางที่ใช้จริ ง
การประเมินความสู ญเสี ยของการใช้วสั ดุพนั ยาง
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3.2 การศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความสู ญเปล่าและมูลเหตุของปัญหา
จากการศึกษาวิเคราะห์การใช้วสั ดุพนั ยางสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ยางนอกขนาดต่าง ๆ โดยการ
พิจารณาสรุ ป
1. จํานวนเส้นที่พนั ได้ต่อม้วนของพลาสติกพันยาง
2. คํานวณจํานวนม้วนที่ใช้ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมสําหรับยางนอกแต่ละขนาด
สู ตรการคํานวณจํานวนเส้นที่พนั ได้ต่อม้วนคือ
จํานวนเส้นที่พนั ได้ต่อเส้น

=

250 / เกณฑ์มาตรฐานความยาวที่ใช้ต่อเส้น

ตัวอย่างการคํานวณจํานวนเส้นที่พนั ได้สาํ หรับกรณี ขนาดยางนอก 2.00 -17
มาตรฐานพลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ใช้ต่อเส้น

= 7.35 เมตร / เส้น

จํานวนเส้นที่พนั ได้ต่อม้วนสําหรับขนาด 2.00 -17

= 25/7.35
= 24 เส้น

สู ตรการคํานวณจํานวนม้วนของพลาสติกพันยางตามมาตรฐานคือ
จํานวนพลาสติกพันยางมาตรฐานที่ใช้

= จํานวนยางนอกที่ผลิตได้ต่อเดือน /
จํานวนเส้นต่อม้วนมาตรฐาน

ตัวอย่างการคํานวณจํานวนพลาสติกพันยางมาตรฐานต่อเดือนที่ใช้พนั ยางนอกขนาดยาง
นอก 2.0-17
จํานวนยางนอกที่ผลิตได้ต่อเดือน

= 93,905

เส้น

จํานวนเส้นต่อม้วนมาตรฐาน

= 34

เส้น

จํานวนพลาสติกพันยางมาตรฐานที่ใช้

= 2762

ม้วน

จํานวนสู ญเสี ยพลาสติกพันยาง = จํานวนที่ใช้จริ ง - จํานวนพลาสติกพันยางมาตรฐาน
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3.3 หาสาเหตุการเกิดความสู ญเปล่า
ในกระบวนการหาสาเหตุ ข องความสู ญ เปล่ า จะใช้ก ารวิเ คราะห์ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ การ
วิเคราะห์แผนผังก้างปลาเป็ นตัวชี วดั ปั ญหา ( Cause and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาต้นเหตุ
ของปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นที่มูลเหตุ 4 ส่ วนคือ
1. ส่ วนที่เกี่ยวกับคน
2. ส่ วนที่เกี่ยวกับเครื่ องจักร
3. ส่ วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ
4. ส่ วนที่เกี่ยวกับวิธีการ
เมื่อศึกษามูลเหตุของปั ญหาแล้วจะได้ดาํ เนินการเสนอแนวทางการแก้ไขและป้ องกันปั ญหา
ความสู ญเปล่าของการใช้วสั ดุบรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นพลาสติกพันยางต่อไป

3.4 การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการแก้ไ ขและป้ องกัน ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นการกํา หนดวิ ธี ล ดปริ ม าณส่ ว นเกิ น ของ
พลาสติกพันยางและะกําหนดแนวทางป้ องกัน ในกระบวนนี้ จาํ เป็ นต้องรับรู้มูลเหตุของปั ญหาซึ่ ง
เป็ นไปในแนวทางด้านมาตรฐานการใช้วสั ดุพลาสติกพันยางต่อการบรรจุภณ
ั ฑ์ยางนอกต่อเส้น และ
แนวทางด้านวิธีการพันยาง จึงจําเป็ นต้องศึกษาในส่ วนของ
1. การกําหนดมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยางต่อเส้นของยางนอกขนาดต่าง ๆ
2. การศึกษาการดําเนินการเพื่อลดความสู ญเปล่าในการพันยาง
ในแนวปฏิบตั ิเดิม มีการกําหนดมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยางต่อเส้นของยางนอกขนาด
ต่าง ๆ ไว้อยูแ่ ล้ว โดยที่ขอ้ มูลการประเมินความสู ญเปล่าอาจจะผิดพลาดจากกรณี ที่มาตรฐานที่ใช้ไม่
เหมาะสม จึงจําเป็ นต้องดําเนินการศึกษาโดยการทําการทดลองและเก็บข้อมูลยืนยันความเป็ นไปได้
ของมาตรฐานความยาวต่อยางนอกหนึ่งเส้น จะใช้การสุ่ มตัวอย่างและดําเนิ นการพันด้วยวิธีการและ
องศาการอันตั้งแต่แคบถึงกว้าง เพื่อยืนยันความเป็ นไปได้ของข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อยู่ ในการ
นี้จะกําหนดองศาการพัน 3 ระดับ ไว้ที่ 15 - 18, 25 - 30 และ 40 - 45 องศา และทดลองกับยางนอก
ขนาด 2.00 -17 ทําให้ได้แนวทางการปรับปรุ งมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยางต่อเส้นต่อไป
จากข้อมู ล การทดลองตามวิธี ก ารและระดับ องศาที่ เหมาะสมจะถู ก ใช้เป็ นแนวทางการ
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ดําเนินการเพื่อลดความสู ญเปล่าในการพันยางในการปฏิบตั ิการจริ งโดยพนักงานผ่านการอบรมตาม
โครงการพัฒนาการเพื่อการลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นให้นอ้ ยลง

3.5 การวัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน
ภายหลังจากการกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้ องกันความสู ญเปล่าในการพันยางแล้ว
เมื่อมีการดําเนิ นการตามแนวทางดังกล่าวในช่วงการดําเนิ นงานระหว่างเดือนมกราคม 2559 จะได้
ข้อมูลการดําเนินการเป็ นจํานวนเส้นของยางนอกขนาดต่าง ๆ เป็ นการวัดผลและเปรี ยบเทียบผลการ
ปรับปรุ งงานซึ่ งจะเป็ นการแสดงให้เห็นผลการลดความสู ญเปล่าได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากดําเนิ นการศึกษากระบวนการใช้พลาสติกพันยางนอกของมอเตอร์ ไซค์จากโรงงานใน
กรณี ศึกษาเพื่อการลดความสู ญเปล่าจากการใช้วสั ดุพลาสติกพันยางเกินกว่ามาตรฐานโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานตามขั้นตอนการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดวิธีการดําเนิ นการและ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาส่ วนเกิ นของพลาสติกพันยาง ในกระบวนการผลิตของแผนกบรรจุมีการ
ดําเนินการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการผลิต
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและมูลเหตุของความสู ญเปล่า
3. กําหนดแนวทางการแก้ไขและแนวทางป้ องกัน
4. วัดผลและเปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ งงาน

4.1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของกระบวนการผลิต
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการผลิตพบว่า ในแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้
พลาสติกพันยางมีกระบวนการทั้งสิ้ น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. นํายางนอกมอเตอร์ ไซค์แผนกนึ่งยางเข้าสายงานบรรจุภณั ฑ์
2. ตรวจสอบความผิดปกติของเส้นยาง
3.
4.
5.
6.

คัดแยกตามกลุ่มยาง และขนาดของเส้นยาง
จัดบรรจุภณ
ั ฑ์ยางด้วยพลาสติกพันยาง
ติดสติ๊กเกอร์ และรหัสชี้บ่ง
มัดยางตามจํานวนแผนสั่งผลิต

ในกระบวนการผลิตนี้ ความสําคัญและปัญหาส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดบรรจุ
ภัณฑ์ยางด้วยพลาสติกพันยาง ซึ่ งจะเป็ นกระบวนการที่มีปัญหามีผลต่อความสู ญเปล่าของพลาสติก
พันยางที่มีการใช้เกินกว่ามาตรฐานที่ตอ้ งใช้สาํ หรับการพันยางแต่ละเส้น โดยรายละเอียดของ
กระบวนการมีดงั นี้
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• การนํายางนอกมอเตอร์ไซค์แผนกนึ่งยางเข้าสายงานบรรจุภณั ฑ์
ยางที่จะนําเข้าสู่ กระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็ นยางที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อนหน้าจาก
แผนกนึ่งยางนอกมอเตอร์ ไซค์ เมื่อยางที่น่ ึ งได้ครบตามเวลาที่กาํ หนด เส้นยางจะถูกนําส่ งขึ้นมาตาม
สายพานจนถึงแผนกบรรจุยางนอกมอเตอร์ ไซค์ เพื่อตรวจสอบในลําดับงานถัดไป
• ทําการตรวจสอบความผิดปกติของเส้นยาง
เมื่อยางนอกมอเตอร์ ไซค์มาถึงแผนกบรรจุแล้ว จะมีพนักงานทําการตรวจสอบในเรื่ องของ
ลักษณะยาง รู ปทรง รอยต่อ ลายยาง สี วาดของยาง ถ้าผิดปกติไปจากมาตรฐานข้อกําหนดจะมีการ
คัดแยกออก ส่ วนที่ได้ตามมาตรฐานจะถูกนําส่ งในกระบวนการต่อไป

รู ปที่ 4.1 พนักงานทําการตรวจสอบความผิดปกติของเส้นยาง
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• การคัดแยกตามกลุ่มและขนาดของเส้นยาง
ภายหลังจากตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีการคัดแยกกลุ่มยางตามขนาด เบอร์ และ
ลายยาง จากนั้นจะจัดใส่ รถเข็นเพื่อไปเก็บยังจุดพักยางสําหรับรอแผนสั่งจัดบรรจุภณั ฑ์

รู ปที่ 4.2 แยกประเภทยางตามลาย และขนาดของยาง
• การนํายางมาบรรจุดว้ ยพลาสติกพันยาง
ยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่จดั เก็บบนรถเข็นจะถูกนํามาเข้ากระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์โดยการพัน
ด้วยพลาสติกพันยางตามแผนสั่งผลิต และในกระบวนการส่ วนนี้จะเห็นได้วา่ เกิดปั ญหาการใช้วสั ดุ
พันยางเกิ นกว่าเกณฑ์มาตรฐานการใช้ โดยพนักงานจะมีการจัดปลายพลาสติกพันยางยาวเกิ น
ความจํา เป็ น เป็ นเหตุ ข องการเกิ ดส่ วนเกิ นของพลาสติ ก พันยางซึ่ ง เป็ นความสู ญเปล่ า หลัก ของ
กระบวนการนี้
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รู ปที่ 4.3 การบรรจุภณั ฑ์ยางนอกมอเตอร์ ไซค์ดว้ ยพลาสติกพันยาง
• การติดสติ๊กเกอร์ และรหัสชี้บ่ง
เมื่อทําการบรรจุยางนอกมอเตอร์ ไซค์ดว้ ยพลาสติกพันยางเสร็ จแล้ว จะมีการนําเส้นยางมาติด
รหัสบรรจุภณ
ั ฑ์ และติดสติ๊กเกอร์ลายยาง

รู ปที่ 4.4 ติดรหัสบรรจุภณั ฑ์
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• การมัดยางตามจํานวนแผนสั่งผลิต
ภายหลังจากพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ดว้ ยพลาสติกพันยางและติดรหัสบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว จะมี
การนํามัดรวมกันตามจํานวนของมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ในกระบวนการต่อไปคือ นําส่ งมัดยางเข้า
คลังสิ นค้า รอออกจําหน่าย

รู ปที่ 4.5 มัดยางที่รอส่ งเข้าคลังสิ นค้า

1.ตรวจสอบ

2.แยกประเภทและ

3.นํายางมาพันด้วย

4.เมื่อพันยางเสร็ จแล้ว

ลักษณะและขนาด

ขนาดของยาง

พลาสติกพันยาง

นํามาติดสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 4.6 แผนผังกระบวนการผลิตในการพันยาง
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จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยการพันยางนี้ พบว่ากระบวนที่นาํ ยางเข้าสู่
เครื่ องพันยางเป็ นกระบวนการที่มีปัญหามากที่สุดเนื่ องจากเกิ ดส่ วนเกิ นของการใช้วสั ดุมากกว่า
มาตรฐานที่กาํ หนดในสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู ง ทําให้เกิดความจําเป็ นในการวิเคราะห์สภาพปั ญหาการ
ดําเนินงาน ด้วยการพิจารณาสถิติการใช้วสั ดุพลาสติกพันยาง เพื่อชี้บ่งระดับของปั ญหา ศึกษาสาเหตุ
ของปั ญหาการเกิดความสู ญเปล่า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้ องกัน
4.1.1 การศึกษากระบวนการบรรจุภัณฑ์ ยางนอกมอเตอร์ ไซค์ ด้วยพลาสติกพันยาง
กระบวนการในการบรรจุภณั ฑ์ยางนอกด้วยการพันพลาสติกพันยางประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรับตั้งเครื่ องพันยาง
ใส่ มว้ นพลาสติกพันยาง
นํายางใส่ เครื่ องพันยาง
กดสวิตซ์เครื่ องเพื่อเริ่ มพันยาง
พันยางจนครบเส้น
ตัดพลาสติกพันยาง
ใช้เทปใสติดรอยตัด
นํายางที่พนั เสร็ จแล้วไว้ที่จุดพักเพื่อรอบรรจุตามจํานวนที่กาํ หนด

เครื่ องพันยางเป็ นกลไกที่เป็ นล้อหมุนสําหรับใส่ ลอ้ ยางนอกเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัน
ยางโดยรอบได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วนประกอบหลักจึ งเป็ นส่ วนที่ มี ไว้สําหรั บการใส่ ยางนอกเพื่อใส่
บรรจุภณ
ั ฑ์ และส่ วนที่เป็ นวงล้อสําหรับการใส่ มว้ นพลาสติกพันยาง เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่ มทํางานจะใส่
ม้วนพลาสติ กพันยางไว้ใช้จนกว่าจะหมดและนําม้วนใหม่มาใส่ เพื่อใช้งานต่อ เมื่อยางนอกพร้ อม
วัสดุพนั ยางพร้อม พนักงานจะกดปุ่ มหมุนวงล้อยาง ขณะเดียวกันจะจับพลาสติกพันยางเพื่อพันให้
ครบวงรอบของยางนอกแต่ละเส้น จากนั้นจะทําการตัดพลาสติกพันยาง เมื่อพันครอบรอบยางนอก
แล้ว พนักงานก็จะตัดพลาสติกพันยางและติดเทปใสปิ ดงานกระบวนการบรรจุภณั ฑ์ พนักงานนํายาง
นอกที่ เสร็ จการพันแล้วออกจากเครื่ องพันยาง จากนั้นจะนํา ออกไปไว้ที่ จุดพักเพื่อรอบรรจุ ตาม
จํานวนที่กาํ หนด พนักงานจะดําเนิ นการพันยางเส้นต่อไป ดําเนิ นการทํานองเดียวกันสําหรับยาง
นอกทุก ๆ ขนาดที่นาํ เข้ามาใส่ ยางบรรจุภณ
ั ฑ์ รู ปที่ 4.7 แสดงการทํางานของเครื่ องพันยางในอาการ
ของการพันยางพลาสติกให้รอบวงล้อยางนอกจนกว่าจะครบรอบ ตัดพลาสติกพันยางเพื่อให้พร้อม
ใช้ต่อไป โดยเสร็ จสิ้ นการพันยางด้วยการติดเทปใสที่บริ เวณรอยตัดของพลาสติกพันยางสําหรับยาง
แต่ละเส้น
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รู ปที่ 4.7 การทํางานของเครื่ องพันยาง
4.1.2 การศึกษาข้ อมูลมาตรฐานพลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ ทใี่ ช้ ต่อเส้ น
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล มาตรฐานพลาสติ ก พัน ยางนอกมอเตอร์ ไ ซค์ที่ ใ ช้ต่ อ เส้ น พบว่า
มาตรฐานความยาวของวัสดุพลาสติกพันยางที่ใช้มีความยาวม้วนละ 250 เมตร และความยาวที่ใช้ใน
การพันยางแต่เส้ นแต่ละขนาดจะแตกต่างกันตามขนาดหน้ากว้างและขอบล้อ ทั้งนี้ จะมี การสรุ ป
ข้อมูลที่คาํ นวณตามมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ขนาดต่าง ๆ คิดเป็ นจํานวน
เส้นที่พนั ได้ต่อม้วนของพลาสติกพันยาง
ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณากําหนดความยาวมาตรฐานไว้สําหรับการพันยางแต่ละเส้นตาม
ขนาดและหน้ากว้างของยางนอกมอเตอร์ ไซค์เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้พลาสติกพันยางไม่ให้มี
ความสู ญเปล่าเกินกว่ามาตรฐานมากจนเกินเหตุ
ตารางที่ 4.1 แสดงการกําหนดความยาวมาตรฐานพลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ใช้ต่อ
เส้นสําหรับวงล้อขนาดต่าง ๆ
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ตารางที่ 4.1 มาตรฐานพลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ใช้ต่อเส้น
มาตรฐานพลาสติกพันยางนอกมอเตอร์ ไซค์ที่ใช้ต่อเส้น
ขนาดวงล้อ (size)
ความยาวในการใช้พลาสติกพันยาง
2.75 – 10
3.00 – 10
3.50 – 8
5.00 เมตร / เส้น
3.50 – 10
4.00 – 8
2.00 – 14
6.35 เมตร / เส้น
2.00 – 17
7.35 เมตร / เส้น
2.50 – 14
8.325 เมตร / เส้น
2.25 – 14
2.25 – 17
2.25 – 18
8.62 เมตร / เส้น
2.50 – 18
2.75 – 16
3.50 – 14
2.50 – 17
9.25 เมตร / เส้น
2.50 – 18
โดยความยาวมาตรฐานของพลาสติกพันยางแต่ละม้วนที่ 250 เมตร จะได้ตารางที่ 4.2 เป็ น
ตารางแสดงข้อ มู ล การคํา นวณตามจํา นวนเส้ น ของยางนอกมอเตอร์ ไ ซค์ ที่ พ นั ได้ต่ อ ม้ว นของ
พลาสติกพันยางสําหรับวงล้อขนาดต่าง ๆ
ตารางที่ 4.2 จํานวนเส้นของยางนอกที่พนั ได้ต่อม้วนของวัสดุพลาสติกพันยาง
ขนาดวงล้อ

เส้น/ม้วน

2.00-17
2.25-17
2.50-17

34
29
27

31

ขนาดวงล้อ

เส้น/ม้วน

2.75-10
2.75-17
2.75-18
2.75-19
2.75-21
3.00-08
3.00-10
3.00-16
3.00-17
3.00-18
3.25-18
3.50-08
3.50-18

50
24
23
22
16
50
50
21
21
19
17
50
15

4.2 การวิเคราะห์ สภาพปัญหาและมูลเหตุความสู ญเปล่า
จากการศึกษาข้อมูลการใช้วสั ดุพนั ยางพบว่ามีการใช้วสั ดุพนั ยางตามจํานวนเส้นต่อม้วน
สําหรับขนาดต่าง ๆ ของยางนอกได้ต่าํ กว่าที่กาํ หนด ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยจํานวนเส้นที่พนั
ได้สาํ หรับยางนอกขนาดต่าง ๆ พบว่า ในทุก ๆ ขนาดของยางนอกที่มีการใช้พลาสติกพันยางไม่
มี ร ายการใดเลยที่ ส ามารถใช้ ง านพลาสติ ก พัน ยางได้ต ามข้อ กํา หนด เช่ น ขนาด 2.00-17
กําหนดให้พนั ได้ 34 เส้นต่อม้วน แต่โดยความเป็ นจริ งพนักงานสามารถพันได้เพียง 20 เส้นต่อ
ม้วนของพลาสติกพันยาง แสดงให้เห็นว่ามีการใช้วสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับยางนอกแต่ละเส้นเกิน
กว่าที่กาํ หนดไว้ เป็ นการสิ้ นเปลื องอย่างมากในการทํางาน โดยเฉพาะในตัวอย่างกรณี มีการ
สิ้ นเปลืองสู งถึง 70 %จากที่ควรจะเป็ น นอกจากนี้จะพบว่ารายการขนาดนี้ เป็ นการผลิตส่ วนใหญ่
ด้วยโดยมีการใช้ส่วนเกินไปเดือนละประมาณ 1933 ม้วน โดยรวมจะพบโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะมี
การสิ้ นเปลืองสู งถึ ง 4153 ม้วน คิดเป็ นความสู ญเปล่าสู งถึง 429,000 บาทตามประมาณการทาง
บัญชีของความสู ญเปล่าดังกล่าว
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ตารางที่ 4.3 การใช้เส้นของพลาสติกพันยางจริ งเทียบกับมาตรฐานที่กาํ หนด
ผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือน
ขนาดวงล้อ

จํานวนเส้น

มาตรฐานการใช้
พลาสติกพันยาง
เส้น/ม้วน

จํานวนเส้นที่ได้ ส่วนเกิน
การใช้จริ ง
ตํ่ากว่า
ร้อยละจาก
มาตรฐาน
การใช้จริ ง
เส้น/ม้วน
%
เส้น/ม้วน

2.00-17

93,905

34

20

14

70

2.25-17

54,255

29

20

9

45

2.50-17

73,045

27

20

7

35

2.75-10

3,950

50

30

20

67

2.75-17

18,710

24

18

6

33

2.75-18

834

23

17

6

35

2.75-19

20

22

15

7

47

2.75-21

1,095

16

12

4

33

3.00-08

100

50

36

14

39

3.00-10

415

50

32

18

56

3.00-16

310

21

17

4

24

3.00-17

730

21

16

5

31

3.00-18

1,195

19

14

5

36

3.25-18

70

17

12

5

42

3.50-08

380

50

36

14

39

3.50-18

1,075

15

10

5

50
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ตารางที่ 4.4 จํานวนม้วนของพลาสติกพันยางที่ใช้จริ งเทียบกับมาตรฐานที่กาํ หนด

ขนาดวงล้อ

จํานวนเส้น

มาตรฐานการใช้
พลาสติกพันยาง
เส้น/ม้วน

2.00-17

93,905

34

20

2762

4695

1933

2.25-17

54,255

29

20

1871

2713

842

2.50-17

73,045

27

20

2705

3652

947

2.75-10

3,950

50

30

79

132

53

2.75-17

18,710

24

18

780

1039

259

2.75-18

834

23

17

36

49

13

2.75-19

20

22

15

1

1

0

2.75-21

1,095

16

12

68

91

23

3.00-08

100

50

36

2

3

1

3.00-10

415

50

32

8

13

5

3.00-16

310

21

17

15

18

3

3.00-17

730

21

16

35

46

11

3.00-18

1,195

19

14

63

85

22

3.25-18

70

17

12

4

6

2

3.50-08

380

50

36

8

11

3

3.50-18

1,075

15

10

72

108

36

8509

12662

4153

ผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือน

รวม

การใช้จริ ง
เส้น/ม้วน

จํานวนที่ใช้ จํานวนที่ใช้
ตามมาตรฐาน ตามจริ ง
ม้วน
ม้วน

จํานวน
ส่วนเกิน
ม้วน

34

ปั ญหาความสู ญเปล่าจากการเกิ ดการใช้พลาสติ กพันยางสู งกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดมาก
อาจจะเกิดจากมูลเหตุโดยกว้างต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความบกพร่ องในส่ วนที่เกี่ยวของกับคน
วิธีการพันยางไม่ถูกต้อง
องศาของการพันรอบยางไม่เหมาะสม
การตั้งมาตรฐานการใช้วสั ดุไม่ถูกต้อง
ปริ มาณวัสดุพนั ยางที่รับเข้ามาใช้งานอาจจะตํ่ากว่ามาตรฐาน
ความบกพร่ องในการควบคุมการใช้วสั ดุพนั ยาง

เมื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาเป็ นตัวชีวดั ปั ญหา ( Cause and Effect
Diagram) จะได้แผนผังก้างปลาตามรู ปที่ 4.8 ดังนี้

รู ปที่ 4.8 แผนผังก้างปลาชี้วดั สภาพปัญหา
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จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหา สิ่ งที่เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดส่ วนเกินของการใช้พลาสติกพัน
ยางมีดงั นี้
1. ส่ วนที่เกี่ยวกับคน
2. ส่ วนที่เกี่ยวกับเครื่ องจักร
3. ส่ วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ
4. ส่ วนที่เกี่ยวกับวิธีการ
ในด้านคน สาเหตุหลักประกอบด้วย
• พนักงานใหม่ต่องาน
• ขาดการฝึ กซ้อมของพนักงาน
• พนักงานขาดทักษะในการทํางาน
• หัวหน้างานไม่ใส่ ใจ
ในด้านเครื่ องจักร แม้จะไม่มีส่วนอย่างมากต่อความสิ้ นเปลืองของการใช้พลาสติกพันยางต่อ
ยางนอกแต่ละเส้น แต่โดยอ้อมเนื่ องจากการใช้งานมานาน อาจจะมี ส่วนที่เป็ นอุ ปสรรคต่อการ
ทํางานเป็ นผลทําให้เกิดความสิ้ นเปลืองในกระบวนการเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการพันยาง
ในด้านที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการสิ้ นเปลืองของการใช้พลาสติกพันยางต่อยาง
นอกแต่ละเส้นอาจจะเกิดจากคุณภาพที่ต่าํ และการขาดมาตรฐานด้านความยาวม้วนของพลาสติกพัน
ยาง
ในด้านวิธีการ สาเหตุหลักประกอบด้วย
• ไม่มีการกําหนดมาตรฐานวิธีการพันยางที่ถูกต้อง
• ขาดแผนการเบิกและควบคุมม้วนพลาสติกพันยาง
• ขาดการดูแลด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้วสั ดุพนั ยาง
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สรุ ปการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของปั ญหาการสิ้ นเปลืองวัสดุพนั ยางคือ คนและวิธีการพัน
ยางโดยเฉพาะในส่ วนการกําหนดองศาของการพันยาง นอกจากนี้ การดําเนินการพันยางรอบล้อยาง
นอกไม่ได้จาํ นวนเส้นตามมาตรฐานที่กาํ หนดยังอาจจะมีสาเหตุมาจากส่ วนของวัสดุพลาสติกพันยาง
ที่มีความยาวตํ่ากว่ามาตรฐานคือ 250 เมตร ทําให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นความสู ญเปล่าเทียบกับมาตรฐาน
จํานวนเส้นยางที่ควรจะได้เบี่ยงเบนไปและความสู ญเปล่าตามการประเมินค่าตามบัญชี สูงเกินจริ ง
อย่างไรก็ตามในอนาคตฝ่ ายจัดซื่ อต้องสํารวจและประเมินผลการตรวจสอบมาตรฐานความยาวต่อ
ม้วนของพลาสติกพันยางเพื่อป้ องกันความสู ญเปล่าในส่ วนนี้ดว้ ย

4.3 การกําหนดแนวทางการแก้ไขและแนวทางป้ องกัน
จากการศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์มูลเหตุของปั ญหาการเกิดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
พันยางบรรจุ ภ ัณ ฑ์ย างนอกของจัก รยานยนต์ข นาดต่า ง ๆ จึ ง ได้ก าํ หนดแนวทางการแก้ไ ขและ
ป้ องกันไว้ดงั ต่อไปนี้
1. จัดทํามาตรฐานการพันยางให้กบั พนักงานที่มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม
2. ฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางาน ให้พนักงานรับรู ้ถึงความสู ญเปล่า
และผลกระทบในการใช้พลาสติกพันยางที่เกินมาตรฐาน
3. ปรับปรุ งวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ สร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
4. จัดควบคุมการใช้พลาสติกพันยางให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
5. มีการติดตามผลตามแนวทางการควบคุมมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยาง
4.3.1 การจัดทํามาตรฐานการพันยาง
ในการจัดทํามาตรฐานพันยางให้กบั พนักงานที่มีส่วนร่ วนต่อกิจกรรม จะแบ่งเป็ นงานสอง
ส่ วนดังนี้
o การกําหนดมาตรฐานความยาวของพลาสติกพันยางที่ใช้ต่อเส้น
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o การกําหนดมาตรฐานวิธีการจับแนวองศาการพันยาง
4.3.1.1 การกําหนดมาตรฐานความยาวของพลาสติกพันยาง
ในการกําหนดมาตรฐานความยาวของพลาสติกพันยางต่อยางนอกหนึ่ งเส้นในขนาดต่าง ๆ
นั้นโดยแนวทางเดิมมีการกําหนดไว้แล้วตามตารางที่ 4.1 และเมื่อคํานวณตามความยาวม้วนของม้วน
พลาสติกพันยางมาคํานวณจํานวนเส้นที่พนั ได้ต่อม้วนสําหรับยางนอกขนาดต่าง ๆ น่าจะได้ผลลัพธ์
การใช้ต่อม้วนได้จาํ นวนเส้นของยางขนาดต่าง ๆ ตามตารางที่ 4.2 แต่เนื่องจากผลการดําเนินงานจริ ง
สู งพันได้จาํ นวนเส้นของยางน้อยกว่ามาตรฐานหรื ออัตราการใช้พลาสติกพันยางสู งกว่ามาตรฐานถึ ง
70% ในกรณี ของยางนอกขนาด 2.00 – 17 ทําให้ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง ทั้งข้อ
สมมติฐานของความผิดพลาดเป็ นได้สามกรณี คือ
1. การตั้งมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง
2. การตั้งมาตรฐานถูกต้องแต่การมาตรฐานวิธีการผิด
3. จํานวนความยาวของพลาสติกพันยางในแต่มว้ นสั้นกว่ามาตรฐาน
ในด้านจํานวนความยาวของพลาสติกพันยางในแต่มว้ นสั้นกว่ามาตรฐานที่ 250 เมตรต่อ
ม้วนนั้น เนื่ องจากเป็ นวัสดุ ที่รับซื้ อจากผูส้ ่ งมอบ และเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายจัดซื้ อในการตรวจสอบ
มาตรฐานความยาวของแต่ ในกรณี น้ ีแม้วา่ จะเป็ นได้มากว่ามีความยาวตํ่ากว่ามาตรฐานก็ไม่ใช่ส่วน
เกี่ ยวข้องกับการศึกษานี้ โดยในการศึกษานี้ จะต้องมีสมมติฐานว่าทุก ม้วนมีค วามยาว 250 เมตร
ประเด็นปั ญหาจึงอยูท่ ี่การพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งมาตรฐานมากกว่า
เมื่อพิจารณาจากการศึกษาโดยการทดลองกับการพันรอบด้วยองศาการพันที่แตกต่างกัน
สําหรับการพันยางนอก ขนาด 2.00 – 17 สามขนาดองศาตามตารางที่ 4.5 พบว่ายิง่ พันองศาที่มากขึ้น
จะได้จาํ นวนเส้นการพันของยางนอกโดยเฉลี่ยได้มากขึ้น
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ตารางที่ 4.5 จํานวนเส้นของยางต่อที่พน้ ได้ต่อม้วนในองศาการพันที่แตกต่างกัน
ความยาวของพลาสติก
250 m

องศาในการพัน
องศา 15 – 18
องศา 25 – 35
องศา 40 – 45

จํานวนเส้นเฉลี่ย
15-20
21-25
30-35

ทั้งนี้ จากข้อมูลการพันยางนอก ขนาด 2.00 – 17 ที่มีมาตรฐานกําหนดไว้ที่ 34 เส้นต่อม้วน
และค่าเฉลี่ยการดําเนินการได้เพียง 20 เส้นต่อม้วน แสดงความชัดเจนของปั ญหาได้มากขึ้น กล่าวคือ
การกําหนดมาตรฐานจํานวนเส้นต่อม้วนของพลาสติกพันที่ 34 เส้นจะเป็ นได้เมื่อมีการพันด้วยองศา
ที่ 40-45 องศา แต่เนื่ องจากการดําเนิ นงานในทุกวันนี้ พนักงานพันไว้ค่อนข้างจะแคบคือประมาณ
15-20 องศาส่ งผลให้มีการใช้พลาสติกพันยางที่สูงเกินกว่ามาตรฐานจนกลายเป็ นความสู ญเปล่าที่
ค่อนข้างสู ง
จากตัวอย่างการศึกษาเรื่ องเกี่ ย วกับองศาการพันพลาสติกพันยางทําให้ยอมรับได้ว่าการ
กําหนดมาตรฐานตามตารางที่ 4.1 และ ตารางที่ 4.2 ยังน่าจะพอใช้ได้ เนื่องจากเป็ นเพียงเกณฑ์
เพื่อการควบคุมและดูแลอัตราการใช้พลาสติกพันยางให้อยูใ่ นกรอบที่ไม่เป็ นการสู ญเปล่ามากนัก
ในแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการกําหนดมาตรฐานความยาวของพลาสติกพันยางต่อเส้น
ในการพันยางนอกจะมีความต่อเมื่อมีการรับรู้และมีส่วนร่ วมในการดําเนินการและควบคุมการใช้
พลาสติกพันยางอย่างใกล้ชิดและหวังผล สถิติการใช้ต่อวันจะดีข้ ึนเมื่อมีการดําเนินการตามวิธีการที่
ถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอและตลอดเวลา
4.3.1.2 การกําหนดมาตรฐานวิธีการพันยาง
วิธีการในการพันยางที่ผ่านเครื่ องพันยางจะต้องมีจุดเน้นในส่ วนของการจับมุมเอียงให้ได้
องศาที่ทาํ ให้สามารถประหยัดวัสดุพลาสติกพันยาง ในแนวทางนี้ จะต้องมีการดําเนินการศึกษาด้วย
กระบวนการทดลอง บันทึก และสรุ ปผลการทําลอง ในการนี้ได้มีการใช้การพันยางนอก ขนาด 2.00
– 17 เป็ นกรณี ศึกษาโดยได้ทดลองพันยางด้วยมุมเอียง 3 ระดับ ทําให้สามารถกําหนดมาตรฐานมุม
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เอี ย งไว้ที่ ประมาณ 40 องศา มีก ารจัดทําวิธีก ารมาตรฐานด้วยการถ่ ายทําวีดิท ศั น์ไว้สําหรับ การ
พัฒนาการระหว่างการอบรม ในการกระบวนการแก้ไขปั ญหาด้วยการกําหนดมาตรฐานวิธีการพัน
ยางนี้จึงมีการดําเนินการโดยสรุ ปดังนี้
1. ทดลองและเก็บข้อมูลการพันยางที่ถูกวิธี
2. จัดทําเอกสารแสดงกระบวนวิธีการมาตรฐาน
3. จัดถ่ายทําวีดีทศั น์ที่สามารถใช้ประโยชน์ดา้ นการฝึ กอบรมพนักงานได้
4.3.2 ฝึ กอบรมพนักงาน
การฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางาน จะทําให้พนักงานรับรู ้ถึงความสู ญ
เปล่าและผลกระทบในการใช้พลาสติกพันยางที่เกินมาตรฐาน
แนวทางการปรับปรุ งการทํางานเพื่อลดความสู ญเปล่าในการใช้พลาสติกพันยางคือการนํา
มาตรฐานและวิธี ก ารที่ ถู ก ต้องเผยแพร่ ท าํ ความเข้า ใจกับ พนัก งานพันยางทุ ก คนโดยต้องมี ก าร
ผลักดันส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิดรสํานึกต่อความสู ญเปล่า
รู ปที่ 4.9 แสดงกระบวนการฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการทํางานเพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ไขป้ องกันปั ญหาความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น ในการอบรมนี้ พนักงานทุกคนที่เข้ารับ
การอบรมต้องได้รับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. กระบวนการพันยางที่ถูกต้อง
2. มาตรฐานความยาวของพลาสติกพันยางและวิธีการพันตามองศาการพันที่เหมาะสม
3. ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติกพันยาง
4. กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลและควบคุมการใช้พลาสติกพันยาง
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รู ปที่ 4.9 ฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางาน
4.3.3 การดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํางาน
พนัก งานที่ ผ่า นการอบรมจะรับ รู้ ถึ ง กระบวนวิธี ก ารพันยางที่ ถู ก ต้อง มี ค วามเข้าใจและ
จิตสํานึ กต่อการทําที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมพร้อมทั้งมีความตั้งใจในการดูแลการพันยางให้มีความสู ญ
เปล่าน้อยที่สุดรู ปที่ 4.10 และ 4.11 แสดงวิธีจบั ปลายพลาสติกพันยางที่ถูกต้องโดยมีระยะในการพัน
ยางประมาณ 3 – 4 นิ้วและมีการจับให้เกิดมุมเอียงให้ได้ 40 องศา
ในการดําเนินการปรับปรุ งวิธีการทํางาน พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเมื่อผ่านการอบรมและ
มี ความเข้าใจถู กต้องเกี่ ยวกับ การวิธี การพันยางและการดู แลควบคุ มการใช้พลาสติกพันยางแล้ว
จะต้องหลี กเลี่ ยงการทํางานที่คุน้ เคยแบบเดิม โดยจะต้องมีผคู้ อยตรวจสอบการทํางานให้ตรงตาม
วิธีการใหม่ที่ถูกต้อง และคอยติดตามผลสถิติการเบิกใช้มว้ นพลาสติกพันยาง คํานวณอัตราการใช้
บันทึกข้อมูลการใช้ โดยการรวมสถิ ติเป็ นรายวันและรายสัปดาห์เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการรับรู้ ผล
ดําเนินการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
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รู ปที่ 4.10 วิธีจบั ปลายพลาสติกพันยางที่ถูกต้อง

รู ปที่ 4.11 ระยะห่างในการพันยาง
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4.3.4 การควบคุมการใช้ พลาสติกพันยางให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานทีก่ าํ หนด
ในการควบคุมการใช้พลาสติกพันยางให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด พนักงานที่
เกี่ยวข้องจะมีจุดควบคุมหลักสองจุดคือ
1. จุดเบิกม้วนพลาสติกพันยาง
2. จุดการพันพลาสติกพันยาง
ณ จุดเบิกม้วนพลาสติกพันยาง พนักงานที่ดูแลสต็อกพลาสติกพันยางต้องมีการรับรู ้
แผนการผลิตและแผนการใช้ตามมาตรฐาน จัดเตรี ยมภายใต้กรอบการใช้เพื่อให้มีการเบิกจ่าย
พลาสติกพันยางเกินกว่าประมาณการจํานวนที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ หามีส่วนเกิน
ต้องทําการบันทึกและจัดส่ งรายงานให้พนักงานในส่ วนการพันยางให้รับทราบและพร้อมจะดูแก้ไข
ไม่ให้เกิดการเบิกใช้เกินกว่าพิกดั ที่กาํ หนดให้ ถ้ามีอาการของการเบิกเกินส่ วนหนึ่งให้สันนิฐานว่ามี
ปั ญหาในส่ วนของความยาวในม้วนของพลาสติกพันยางและให้ทาํ การสุ่ มตรวจเพื่อให้ปัญหาเกิด
ต่อเนื่องไปยาวนาน
ในจุดการพันพลาสติกพันยางซึ่ งเป็ นจุดที่ตอ้ งดําเนินการและควบคุมการใช้อย่างเคร่ งครัด
ด้วยองศาการพันที่ไม่นอ้ ยเกินไปหรื อมากเกินไปจนสู ญเปล่าหลักการตามมาตรฐานบรรจุภณั ฑ์ การ
คุมคุมดูแลการใช้พลาสติกพันยางในส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนที่สาํ คัญที่สุด ซึ่ งพนักงานที่ผา่ นการอบรม
และผ่านการฝึ กหัดพันยางต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น
4.3.5 การติดตามผลตามแนวทางการควบคุมมาตรฐานการใช้ พลาสติกพันยาง
ในการติ ดตามผลตามแนวทางการควบคุ ม มาตรฐานการใช้พ ลาสติ ก พันยาง จะต้องใช้
กระบวนการบันทึก รับรู ้ ประเมินผล โดยความเคร่ งครัด โดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
จึงจะเกิดผลในการลดความสู ญเปล่าได้
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4.4 การวัดผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน
หลังการปรับปรุ งใน เดือน มกราคม 2559 พนักงานได้นาํ วิธีการใหม่มาปฏิบตั ิใช้ไปในทาง
เดี ยว และสอดคล้องตามมาตรฐานที่กาํ หนด พนักงานมีความเข้าใจถึงความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นจาก
การใช้พลาสติกพันยางที่เกินมาตรฐาน วัดผลได้จากตารางเปรี ยบเทียบความสู ญเปล่าก่อนและหลัง
การปรับปรุ งตามตารางที่ 4.5 และ 4.6
ความสู ญเปล่าเกินกว่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อเดือนแต่เดิมอยู่ที่ 48.82 % มีความสู ญเปล่าของ
ม้วนพลาสติ กพันยางจํานวน 4,153 ม้วน คิดเป็ นมูลค่าความสู ญเปล่าตามตัวเลขตามบัญชี อยู่ที่
429,000 บาท หลัง การปรั บ ปรุ ง ความสู ญ เปล่ า ลดลงเหลื อ 13.33 % มี ค วามสู ญ เปล่ า ของม้ว น
พลาสติกพันยางจํานวน 1,214 ม้วนคิดเป็ นมูลค่าความสู ญเปล่าตามตัวเลขตามบัญชี อยู่ที่ 173,000
บาท
ผลจากการศึกษาเพื่อการดําเนินการในลดความสู ญเปล่าในการพันพลาสติกพันยางนี้ จะเป็ น
ส่ วนที่แสดงให้สามารถลดความสู ญเปล่านี้ได้ตลอดไปภายใต้การควบคุมดูแลของผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด สมํ่าเสมอ และต่อเนื่องตลอดไป
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ตารางที่ 4.6 ความสู ญเปล่าเฉลี่ยต่อเดือนก่อนการปรับปรุ ง
มาตรฐานการใช้มว้ น
ผลผลิต
ขนาดวง จํานวน
ล้อ
เส้น

เดือน

เฉลี่ยต่อ
เดือน
รวม

พลาสติกพันยาง
เส้น/ม้วน

ม้วน

การใช้
จริ ง เส้น/
ม้วน

จํานวน
ม้วน
ที่ใช้จริ ง

ส่วนเกิน

%ส่วนเกิน

2.00-17

93,905

34

2762

20

4695

1933

70.00

2.25-17

54,255

29

1871

20

2713

842

45.00

2.50-17

73,045

27

2705

20

3652

947

35.00

2.75-10

3,950

50

79

30

132

53

66.67

2.75-17

18,710

24

780

18

1039

260

33.33

2.75-18

834

23

36

17

49

13

35.29

2.75-19

20

22

1

15

1

0

46.67

2.75-21

1,095

16

68

12

91

23

33.33

3.00-08

100

50

2

36

3

1

38.89

3.00-10

415

50

8

32

13

5

56.25

3.00-16

310

21

15

17

18

3

23.53

3.00-17

730

21

35

16

46

11

31.25

3.00-18

1,195

19

63

14

85

22

35.71

3.25-18

70

17

4

12

6

2

41.67

3.50-08

380

50

8

36

11

3

38.89

3.50-18

1,075

15

72

10

108

36

50.00

12662

4153

48.82

250,089

8508
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ตารางที่ 4.7 ความสู ญเปล่าต่อเดือนหลังการปรับปรุ ง
มาตรฐานการใช้มว้ น
พลาสติกพันยาง

ผลผลิต
เดือน

มกราคม
รวม

การใช้
จริ ง เส้น/
ม้วน
เส้น/ม้วน เมตร/เส้น

จํานวน
ม้วน
ที่ใช้จริ ง

ส่วนเกิน

%
ส่วนเกิน

30

2901

341

13.33

1803

25

2092

289

16.00

27

2700

24

3038

338

12.50

159

50

3

43

4

1

16.28

2.75-17

32,000

24

1333

21

1524

190

14.29

2.75-18

1,200

23

52

20

60

8

15.00

2.75-19

40

22

2

18

2

0

22.22

2.75-21

1,560

16

98

14

111

14

14.29

3.00-08

150

50

3

46

3

0

8.70

3.00-10

500

50

10

47

11

1

6.38

3.00-16

290

21

14

19

15

1

10.53

3.00-17

1,010

21

48

19

53

5

10.53

3.00-18

1,580

19

83

17

93

10

11.76

3.25-18

90

17

5

15

6

1

13.33

3.50-08

480

50

10

47

10

1

6.38

3.50-18

1,490

15

99

13

115

15

15.38

10038

1214

13.33

ขนาดวง
ล้อ

จํานวน
เส้น

2.00-17

87,034

34

2560

2.25-17

52,300

29

2.50-17

72,900

2.75-10

252,783

8824

บทที่ 5
สรุ ปผลการดําเนินงาน
การดําเนิ นการศึกษาในการลดส่ วนเกิ นจากการใช้พลาสติกพันยาง เป็ นการศึกษาที่ตอ้ ง
ค้นหาสาเหตุ ที่ทาํ ให้เกิ ดความสู ญเปล่าในการใช้พลาสติกพันยาง ต้นทุนของกระบวนการพันยาง
พลาสติกพันยางจึงมีมูลค่าสู งขึ้นอย่าเห็นได้ชดั วัตถุ ประสงค์คือ ศึกษาปั ญหาที่ทาํ ให้เกิ ดความสู ญ
เปล่า และสร้ างมาตรฐานในการใช้พลาสติกพันยาง โดยเลื อกข้อมูลการใช้พลาสติกพันยางของ
พนักงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุ กําหนดแนวทางที่จะทําการศึกษาและแก้ไขปรับปรุ ง ดําเนิ นการ
ตามแนวทางที่ได้วางแผนจากการศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูลการใช้พลาสติกพันยางมาเปรี ยบเทียบ ก่อน
ปรับปรุ งและช่วงที่ปรับปรุ ง

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนิ นการศึกษาได้กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นประโยชน์ที่มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์เพื่อการลดส่ วนเกินในการใช้พลาสติกพันยางที่เกิดขึ้น ในกระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์
และสามารถทราบ
1. กระบวนการในการบรรจุภณั ฑ์ยางนอกด้วยการพันพลาสติกพันยาง
2. ปั ญหาการเกิดความสู ญเปล่าจากการส่ วนเกินของการใช้วสั ดุพลาสติกพันยาน
3. สาเหตุที่แท้จริ งของการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. แนวทางแก้ไขปั ญหาในการดําเนินการใช้พลาสติกพันยาง
5. ผลเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งการดําเนินงาน
5.1.1 กระบวนการในการบรรจุภัณฑ์ ยางนอกด้ วยการพันพลาสติกพันยาง
กระบวนการในการบรรจุภณั ฑ์ยางนอกด้วยการพันพลาสติกพันยางแสดงเป็ นสองส่ วนคือ
1. ส่ วนที่เป็ นกระบวนการโดยรวมของการดําเนินการเพื่อการบรรจุภณั ฑ์ และ
2. ส่ วนที่เป็ นกระบวนการในการบรรจุภณั ฑ์ยางนอกด้วยการพันพลาสติกพันยาง
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กระบวนการโดยรวมของการดําเนินการเพื่อการบรรจุภณั ฑ์ประกอบด้วย
1. นํายางนอกมอเตอร์ ไซค์แผนกนึ่งยางเข้าสายงานบรรจุภณั ฑ์
2. ตรวจสอบความผิดปกติของเส้นยาง
3.
4.
5.
6.

คัดแยกตามกลุ่มยาง และขนาดของเส้นยาง
จัดบรรจุภณ
ั ฑ์ยางด้วยพลาสติกพันยาง
ติดสติ๊กเกอร์ และรหัสชี้บ่ง
มัดยางตามจํานวนแผนสั่งผลิต

กระบวนการในการบรรจุภณั ฑ์ยางนอกด้วยการพันพลาสติกพันยางประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรับตั้งเครื่ องพันยาง
ใส่ มว้ นพลาสติกพันยาง
นํายางใส่ เครื่ องพันยาง
กดสวิตซ์เครื่ องเพื่อเริ่ มพันยาง
พันยางจนครบเส้น
ตัดพลาสติกพันยาง
ใช้เทปใสติดรอยตัด
นํายางที่พนั เสร็ จแล้วไว้ที่จุดพักเพื่อรอบรรจุตามจํานวนที่กาํ หนด

5.1.2 ปัญหาการเกิดความสู ญเปล่ าจากการส่ วนเกินของการใช้ วสั ดุพลาสติกพันยาน
จากการศึกษาข้อมูลการใช้วสั ดุพนั ยางพบว่ามีการใช้วสั ดุพนั ยางตามจํานวนเส้นต่อม้วน
สําหรับขนาดต่าง ๆ ของยางนอกได้ต่าํ กว่าที่กาํ หนด โดยมีค่าเฉลี่ยจํานวนเส้นที่พนั ได้สําหรับ
ยางนอกขนาดต่าง ๆ ในทุก ๆ ขนาด ไม่พบว่ามีรายการใดเลยที่สามารถใช้งานพลาสติกพันยาง
ได้ตามข้อกําหนด เช่ น ขนาด 2.00-17 กําหนดให้พนั ได้ 34 เส้นต่อม้วน แต่โดยความเป็ นจริ ง
พนักงานสามารถพันได้เพียง 20 เส้นต่อม้วนของพลาสติกพันยาง แสดงให้เห็นว่ามีการใช้วสั ดุ
บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับยางนอกแต่ละเส้นเกิ นกว่าที่กาํ หนดไว้ เป็ นการสิ้ นเปลืองอย่างมากในการ
ทํางาน โดยเฉพาะในตัวอย่างกรณี มีการสิ้ นเปลื องสู งถึง 70 % จากที่ควรจะเป็ น นอกจากนี้ จะ
พบว่ารายการขนาดนี้เป็ นการผลิตส่ วนใหญ่ดว้ ยโดยมีการใช้ส่วนเกินไปเดือนละประมาณ 1933
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ม้วน โดยรวมจะพบโดยเฉลี่ยต่อเดือนจะมีการสิ้ นเปลืองสู งถึง 4153 ม้วน คิดเป็ นความสู ญเสี ยสู ง
ถึง 429,000 บาทตามประมาณการทางบัญชีของความสู ญเปล่าดังกล่าว
5.1.3 สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดส่ วนเกินในการใช้ พลาสติกพันยาง
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาส่ วนเกิ นในการใช้พลาสติ กพันยาง สาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ด
ความสู ญเปล่าคือ ไม่มีมาตรฐานในการทํางาน ไม่มีการควบคุมปริ มาณการใช้งานพลาสติกพันยาง
พนักงานไม่ทราบถึงต้นทุนสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจะส่ วนเกินของพลาสติกพันยาง ผลการดําเนิ นการจาก
การปรับปรุ งนั้น สามารถกําจัดต้นเหตุของสิ่ งทําให้เกิดความสู ญเปล่าได้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั ญ หาความสู ญ เปล่ า จากการเกิ ด การใช้พ ลาสติ ก พัน ยางสู ง กว่า
มาตรฐานที่กาํ หนดมากมีมูลเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความบกพร่ องในส่ วนที่เกี่ยวของกับคน
วิธีการพันยางไม่ถูกต้อง
องศาของการพันรอบยางไม่เหมาะสม
การตั้งมาตรฐานการใช้วสั ดุไม่ถูกต้อง
ปริ มาณวัสดุพนั ยางที่รับเข้ามาใช้งานอาจจะตํ่ากว่ามาตรฐาน
ความบกพร่ องในการควบคุมการใช้วสั ดุพนั ยาง

5.1.4 แนวทางแก้ ไขปัญหาในการดําเนินการใช้ พลาสติกพันยาง
จากการศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์มูลเหตุของปั ญหาการเกิดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
พัน ยางบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ย างนอกของจัก รยานยนต์ข นาดต่ า ง ๆ มี แ นวทางการแก้ไ ขและป้ องกัน ไว้
ดังต่อไปนี้
1. จัดทํามาตรฐานการพันยางให้กบั พนักงานที่มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม
2. ฝึ กอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางาน ให้พนักงานรับรู ้ถึงความสู ญเปล่า
และผลกระทบในการใช้พลาสติกพันยางที่เกินมาตรฐาน
3. ปรับปรุ งวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ สร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
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4. จัดควบคุมการใช้พลาสติกพันยางให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
5. มีการติดตามผลตามแนวทางการควบคุมมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยาง
5.1.5 ผลการเปรียบเทียบก่ อนและหลังปรับปรุง
จากแนวทางแก้ไขโดย จัดทํามาตรฐานการใช้พลาสติกพันยาง และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด มีการติดตามผลและควบคุมมาตรฐานการใช้พลาสติกพันยาง ฝึ กอบรมพนักงาน
และปรับปรุ งวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ และให้พนักงานรับรู้ ถึงความ
สู ญเสี ยที่เกิดขึ้น มีผลทําให้การดําเนินงานในส่ วนการใช้พลาสติกพันยางดีข้นั
ผลการดําเนิ นการก่อนการปรับปรุ งเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2559 มีความ
สู ญเปล่าจากการใช้วสั ดุ พลาสติกพันยางเกินกว่ามาตรฐานอยูใ่ นปริ มาณที่สูงคิดเป็ นเฉลี่ย 48.82 %
คิดเป็ นสู ญเสี ยในเชิงค่าใช้จ่ายประมาณ 429,000 บาทต่อเดือน
เปรี ยบกับผลดําเนิ นงานภายหลังการปรับปรุ งช่วง เดือนมกราคม 2559 สามารถลดความ
สู ญเปล่าลงเหลือเพียง 13.33 % หรื อคิดเป็ นการลดความสู ญเปล่าค่าวัสดุพลาสติกพันยางลงได้เหลือ
เพียง 173,000 บาทต่อเดือน

5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพอสรุ ปข้อเสนอแนะการดําเนิ นงานดังนี้
1. พนักงานที่เข้ามาปฏิ บตั ิงานใหม่ควรมีการอบรมก่อนเริ่ มงานและวัดผลหลังการอบรม
เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและลดปั ญหาความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น
2. พนักงานส่ วนใหญ่ซ่ ึ งไม่เข้าใจวิธีการปรับตั้งเครื่ องจักรและการแก้ไขปั ญหา ควรได้รับ
การชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่ อง
3. เนื่ องจากการควบคุม Monitor ยังต้องมีการบันทึกด้วยตัวของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานกับ
เครื่ องจักรอยู่ ทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน จึงควรมีการเปลี่ยนเป็ นแบบใช้
การบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความแม่นยําในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.

ควรมีสุ่มตรวจความยาวของเนื้อพลาสติกพันยางแต่ละเส้นเป็ นระยะ ๆ

50
บรรณานุกรม
[1] กีรติ ตรีสุวรรณ.(2537). การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหรับการผลิตคลัตช์รถยนต์ . วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] ธณัฏฐชัย ศรีธัญรัตน์ . (2552). ความสู ญเสี ยเปล่าในการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม,
[3] นก อรรคดี (2557).การลดความสู ญเปล่าในกระบวนการฉี ดรองเท้าด้วยเม็ดEVA.วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยสยาม.
[4] ประสิ ทธิ์ เดชนครินทร์ .การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิค TPM กรณี ศึกษาโรงงาน
อาหารกึ่งสําเร็ จรู ป. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
[5] วันชั ย ริจิรวนิช. (2551).การศึกษาการทํางานหลักการและกรณี ศึกษา.พิมพ์ครั้งที่6,กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วั น ชั ย ริ จิ ร วนิ ช . (2541).

[6]

หลัก การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม เทคนิ ค และกรณี ศึ ก ษา.

กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
[7] วรรณา หยวกขาว. (2548). การเปรี ยบเทียบการรับรู้และการมีส่วนร่ วมของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ใน
การลดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

51
ประวัติผ้เู ขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ

นางสาววารุ ณีย ์ สุ มะโน

วัน เดือน ปี

25 มกราคม 2535

ภูมิลาํ เนา

261 หมู่ 6 ตําบล สะพานหิ น อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ประวัติการศึกษา

สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณั ฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยสยาม
จบปี การศึกษา 2557

ประวัติการทํางาน

บริ ษทั อุตสาหกรรมตราอูฐ
ตําแหน่ง วิศวกรวางแผนการผลิต

