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สายการผลิต ก้ามปูชุบแป้ ง ตั้งแต่ข้ นั ตอนการชุ บแป้ งถึงขั้นตอนการห่ อฟิ ล์มโดยใช้แผนภูมิกระบวนการ
ไหล พบว่าขั้นตอนการผลิ ตทั้งหมด 19 ขั้นตอนใช้เวลาในการผลิ ตเฉลี่ ยทุ กขั้นตอนเท่ากับ 40.13 นาที
ระยะทางในการเคลื่อนที่ท้ งั หมด 113.78 เมตร และพนักงาน ทั้งหมด 12 คน และพบว่ามีท้ งั หมด 3 สาเหตุที่
ส่ งผลต่อการเกิดปั ญหาผลผลิ ตต่ า คือ 1) ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 (รอรับสิ นค้าลงถุง, คลุ กแป้ งเคล้าก่อนชุ บ
แป้ ง และส่ งสิ นค้าไปจุ ดปล่ อยลงน้ าแป้ ง) 2) ขั้นตอนที่ 11 (ปล่ อยลงสายพานแพ็คเพื่ อบรรจุ ) และ 3)
ขั้นตอนที่ 14 (ชัง่ น้ าหนัก) เมื่อทาการพิสูจน์สาเหตุท้ งั 3 สาเหตุดว้ ยหลักการ 3 จริ ง คือ ข้อมูลจริ ง สถานที่
จริ ง และปฏิบตั ิจริ ง พบว่าเป็ นจริ งทั้ง 3 สาเหตุ จากนั้นทาการปรับปรุ งแผนภูมิกระบวนการไหลใหม่เพื่อ
ใช้ทดแทนแผนภูมิเดิ ม พบว่าการย้ายสายพานสิ นค้าและเพิ่มสายพานโค้งเข้ามาในลักษณะตัวแอลทาให้
ช่วยให้ลดจานวนพนักงานได้ 1 คนจากเดิมใช้ 3 คนเหลือ 2 คน, ลดจานวนกิจกรรมได้ 2 ขั้นตอน จากเดิมมี
19 ขั้นตอน เหลือ 17 ขั้นตอน, ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายสิ นค้า จากเดิมใช้ 113.78 เมตร เหลือ 111.50 เมตร
และศึกษาการบรรจุสินค้าลงกล่อง พบว่าสามารถใช้ระยะทางที่ 4 เมตร แทนระยะทางเดิมที่ 6 เมตรได้ แต่
ในส่ วนการปรับเปลี่ยนขั้นตอนปล่อยสิ นค้าลงกล่อง ที่ให้พนักงานทั้ง 4 คน สามารถชัง่ น้ าหนักได้ไม่ตอ้ ง
ผ่านใช้พนักงานสาหรับชัง่ น้ าหนัก ซึ่ งจะช่วยลดเวลาชัง่ น้ าหนักลง และลดจานวนพนักงานลงไปได้ 1 คน
อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเครื่ องชัง่ ที่ใช้ในการทดลองมีจานวนไม่เพียงพอ และอยู่
ระหว่างการจัดซื้ อ ดังนั้นจากการศึกษาการปรับปรุ งแผนภูมิกระบวนการไหลใหม่มีความเป็ นไปได้ที่จะ
ช่วยลดกิจกรรม เวลา ระยะทาง และจานวนพนักงานที่ทาให้เกิดความล่าช้าของงานในสายการผลิตลง และ
ทาให้มีการไหลของสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ก้ามปูชุบแป้ ง, ประสิ ทธิภาพในการผลิต, แผนภูมิกระบวนการไหล
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ ยน ฟู้ดส์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่ำงไทยและเกำหลี ก่อตั้งขึ้ นเมื่ อ
เดือน มิถุนำยน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้ำนบำท เริ่ มต้นกำรผลิตเมื่อ เดือนมกรำคม 2535 ต่อมำ
ปี 2547 ได้ทำกำรเพิ่มทุนเป็ น 150 ล้ำนบำท ปั จจุบนั มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้ น 800 คน สิ นค้ำของ
บริ ษทั เป็ นที่ยอมรับทั้งจำกลูกค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ บริ ษทั ยังมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้ำทัว่ โลก ภำยใต้สโลแกนที่วำ่ “ครบคุณค่ำ ควำมอร่ อย”
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ ยน ฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนิ นกำรผลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ปูอดั หลำกหลำย
รู ปแบบ ซึ่งในกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำชนิด Breaded Crab Claw โดยเริ่ มต้นจำกกำรนำซู ริมิหรื อหรื อ
เนื้อปลำทะเลบดที่มี Microfibrillar Protein ซึ่ งเป็ นโปรตีนที่ทำให้เนื้ อปลำบดมีคุณสมบัติในกำรเกิด
เจลมำสั บ ผสมกับ เกลื อ ในปริ ม ำณที่ เหมำะเพื่ อละลำย Microfibrillar Protein พร้ อมกับ กำรเติ ม
ส่ วนผสมอื่นๆ ตำมที่ตอ้ งกำร เช่น แป้ ง น้ ำมัน ผงชูรส น้ ำตำล และสำรปรุ งแต่งกลิ่นรส แล้วหลังจำก
นั้นจะนำไปขึ้นรู ปให้เป็ นแผ่นพร้อมกับกำรให้ควำมร้อนที่อุณหภูมิ 94 องศำเซลเซี ยสเพื่อทำให้เซ็ต
ตัวเป็ นแผ่นและตัดเป็ นชิ้นขนำดเล็ก และนำไปแช่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศำเซลเซี ยส ก่อนจึงจะ
สำมรถนำไปสับผสม และขึ้นรู ปต่อไปได้ และกำรขึ้นรู ปจะใช้เครื่ องฟี ดแรงดันลงแม่พิมพ์สินค้ำ
ชนิ ดต่ำงๆ หลังจำกนั้นจะไหลตำมสำยพำนผ่ำนกำรทำสี ซึ่ งมีท้ งั แบบทำมือ และแบบหมุน จำกนั้น
ผ่ำนเข้ำเครื่ อง Steaming เพื่อทำให้สีและ Binder สิ นค้ำเซ็ ตตัวมำกขึ้ น แล้วผ่ำนกำร pasteurize ที่
อุณหภูมิ 92 องศำเซลเซียส นำน 12 นำที และผ่ำนกำร Cooling ที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส นำน 7
นำที และผ่ำนกำร Freezing ที่อุณหภูมิ -40 องศำเซลเซี ยส นำน 13 นำที จะได้สินค้ำที่มีอุณหภูมิ 5
ถึง 15 องศำเซลเซี ยส แล้วไหลมำตำมสำยพำนเพื่อบรรจุใส่ ถุงทันที และบำงสิ นค้ำเป็ นสิ นค้ำชุบแป้ ง
ก็จะไหลตำมสำยพำนไปยังสำยกำรผลิ ตชุ บแป้ ง จำกนั้นสิ นค้ำที่ชุบแป้ งแล้วก็จะถูกบรรจุลงกล่ อง
และตรวจสอบน้ ำหนักสิ นค้ำต่อกล่องก่อนนำเข้ำเครื่ องห่ อฟิ ล์ม เครื่ องอบฟิ ล์ม และเครื่ องตรวจสอบ
โลหะ ก่อนจะส่ งให้กบั ห้องแช่เยือกแข็งเพื่อเก็บรักษำ รอกำรจำหน่ำยและขนส่ งโดยในขณะที่เก็บ
รั ก ษำ อุ ณ หภู มิ ใ จกลำงของผลิ ต ภัณ ฑ์ต้ อ งต่ ำ กว่ำ -18 องศำเซลเซี ย ส และเวลำที่ ใ ช้ใ นกำรนำ
สิ นค้ำออกมำจำกห้องแช่เยือกแข็งไปยังตู ้ Container เพื่อเตรี ยมขนส่ ง ต้องไม่เกิน 30 นำที
เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตในโรงงำนสิ นค้ำกลุ่ม BD Crab Claw เป็ นสิ นค้ำกลุ่มหลักที่มี
กำรผลิตเพื่อส่ งออกของสำยกำรผลิตที่ 7 โดยมีลกั ษณะผลิตภัณฑ์เป็ นทรงรี มีกำ้ มปูเสี ยบตรงปลำย
เพื่อเลี ยนแบบก้ำมปูจริ ง แล้วนำไปชุ บแป้ งและเกล็ดขนมปั ง จะได้เป็ นผลิ ตภัณฑ์กำ้ มปู เทียมชุ บ
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เกล็ดขนมปั ง(เนื้ อปลำบดปรุ งแต่ง) ถือเป็ นสิ นค้ำที่ได้รับควำมนิ ยมของลูกค้ำ โดยในแต่ละวันก็จะมี
กำรผลิตสิ นค้ำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีสัดส่ วนกำรส่ งออกมำกกว่ำ 90% ต่อวัน แต่กำรผลิตยังมีผลผลิต
(Productivity) ที่ต่ำกว่ำเกณฑ์ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.6 Kg./Man*hr. จำกเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ 10.8 Kg./Man*hr ซึ่ ง
เป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิ ดกำรผลิ ตสิ นค้ำไม่ทนั ตำมเวลำที่กำหนดและปริ มำณที่มีในกำรวำงแผนกำร
ผลิตไว้ในแต่ละวัน และยังกระทบต่อกำรส่ งออก
ดังนั้นเพื่อทำให้กระบวนกำรผลิ ตมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด โครงกำรวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
หำแนวทำงกำรแก้ไข กิ จกรรมหรื อกำรท ำงำนในกระบวนกำรผลิ ตที่ มี ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหำผลผลิ ต
(Productivity) ต่ำ ในกระบวนกำรผลิต
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงในหำรแก้ปัญหำที่ทำให้ผลผลิต (Productivity) ต่ำ ไม่เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำยที่กำหนดในแต่ละวัน เพื่อทำให้กระบวนกำรผลิตมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย (เริ่ มวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2561)
1. ศึกษำกระบวนกำรผลิตเฉพำะขั้นตอนกำรชุบแป้ ง ถึง ขั้นตอนกำรอบฟิ ล์ม
2. ไม่รวมขั้นตอนกำรสับผสม ขึ้นรู ป และกำรนำไปแช่เยือกแข็งหลังกำรชุบแป้ง
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำบริษัทจะได้ รับ
1. ทำให้ทรำบถึงสำเหตุปัจจุบนั ที่ทำให้เกิดปั ญหำผลผลิต (Productivity) ต่ำในกระบวนกำรผลิต
2. สำมำรถนำแนวทำงกำรแก้ไขไปพิจำรณำในกำรเลือกปรับเปลี่ยนรู ปแบบสำยกำรผลิตได้
3. สำมำรถน ำข้อ มู ล ที่ นัก ศึ ก ษำได้ท ำกำรบัน ทึ ก ไว้ ไปพัฒ นำต่ อ ยอดกำรปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรผลิตต่อไปได้
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำนักศึกษำจะได้ รับ
1. ได้รับควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนมำกขึ้น
2. ได้ฝึกกำรคิดวิเครำะห์ และกำรหำวิธีกำรแก้ไขสำเหตุของปั ญหำที่เกิดขึ้นในกำรทำงำน
3. ได้ฝึกควำมอดทนต่ออุปสรรคในกำรทำงำน
4. ได้ฝึกควำมกล้ำที่จะตัดสิ นใจในกำรลงมือแก้ปัญหำ และเสนอควำมคิดเห็นของตัวเอง
5. สำมำรถนำประสบกำรณ์กำรทำงำนไปใช้ในกำรทำงำนในอนำคตได้
6. ได้เรี ยนรู ้กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรทำงำน และกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น
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บทที่ 2
เอกสารและโครงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่ องตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เพิ่มสู งขึ้ น ทาให้อุตสาหกรรมประเภทนี้ มี การแข่งขันในด้านการผลิ ตที่
สู งขึ้ น ดังนั้นการปรั บปรุ งระบบการผลิ ต การควบคุ มคุ ณภาพของสิ นค้า การลดเวลา และความ
สู ญ เสี ย ต่ า งๆ ในกระบวนการผลิ ต สิ น ค้า จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ต้อ งน ามาใช้ ใ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต และ
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กรมากยิง่ ขึ้น
2.1 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) และความสู ญเสี ย 8 ประการ (8 Waste)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) คือ การใช้หลักการชุ ดหนึ่ งในการระบุและ
กาจัดความสู ญเปล่าเพื่อส่ งมอบสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการและทันเวลา หรื อ ลีน (Lean) คือ ปรัชญาใน
การผลิ ตที่ ถื อว่า ความสู ญเปล่ า เป็ นตัวท าให้เวลาที่ ใ ช้ในการผลิ ตยาวนานขึ้ น และควรมี ก ารนา
เทคนิ คต่างๆ มาใช้ในการกาจัดความสู ญเปล่าออกไป ซึ่ งความสู ญเปล่า (Waste) 8 ประการ คือ การ
กระทาใดๆ ก็ตามที่ใช้ทรัพยากรไปไม่ว่าจะเป็ นแรงงาน วัตถุ ดิบ เวลา เงิ น หรื ออื่นๆ แต่ไม่ทาให้
สิ นค้าหรื อบริ การเกิดคุณค่าหรื อการเปลี่ยนแปลง (สมชาย, 2558)
ความสู ญเปล่า 8 ประการ (8 Waste) ได้แก่
1. ความสู ญเปล่า เนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) ก่อให้เกิดปั ญหาทาให้เสี ย
วัตถุดิบ การทางานของเครื่ องจักร แรงงานคน เสี ยเวลาในขนย้าย สิ้ นเปลืองพื้นที่จดั เก็บ และเวลา
การผลิต ขาดความปลอดภัย วัตถุดิบหรื อสิ นค้าจานวนมากอาจกีดขวาง ทาให้ดูแลลาบาก และของ
เสี ยต้องใช้เวลา และแรงงานในการแก้ไข
2. ความสู ญเปล่า เนื่ องจากการเก็บวัสดุ คงคลัง (Inventory) ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ งาน
ระหว่างกระบวนการ และสิ นค้าสาเร็ จ ทาให้เกิดความสู ญเสี ย ซึ่ งการมีสินค้าคงคลังมากเกินความ
จาเป็ นก่ อให้เกิ ดปั ญหา ได้แก่ การเสี ยพื้นที่ ในการจัดเก็บ ต้นทุ นการจัดเก็บและดอกเบี้ ย ความ
เสื่ อมสภาพหรื อล้าสมัยของสิ นค้าในสต็อก และต้องการแรงงานและการจัดการจานวนมาก
3. ความสู ญ เปล่ า เนื่ อ งจากการขนส่ ง (Transportation) มี ส าเหตุ ต่ า งๆ เช่ น การวางผัง
โรงงานไม่ดี ขาดการจัดระเบียบในการจัดเก็บชิ้นงาน และขาดการดาเนิ นกิจกรรม 5ส เป็ นต้น การ
ขนส่ งเป็ นกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่จะก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่างๆ ได้แก่ เกิดความเสี ยหาย
ระหว่างขนถ่าย เกิ ดอุบตั ิเหตุจากการขนถ่าย สู ญเสี ยเวลา และแรงงานในการขนถ่าย ซึ่ งก่อให้เกิด
ต้นทุนสู งขึ้น
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4. ความสู ญเปล่า เนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) โดยมีสาเหตุหลักจากการจัดลาดับงาน
ที่ไม่ถูกต้อง และการเคลื่ อนไหวจากการทางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งเกิ ดจากการขาดความชัดเจนใน
วิธีการทางาน (Work Procedure) โดยทัว่ ไป การเคลื่อนไหว และการทางานไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความ
สู ญเปล่านี้ จะก่อให้เกิดความเหนื่ อยล้า และเสี ยเวลาในการทางาน เนื่ องจากการเคลื่อนไหวโดยไม่
จาเป็ น
5. ความสู ญเปล่า เนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) เป็ นกระบวนการที่ทาแล้วไม่เกิด
คุณค่า (Non Value Added Processing) เกิดจากการทางานที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้าและ
บริ การ อย่างเช่ น งานที่ ถูกนากลับมาทาใหม่ (Reworking) การตรวจสอบ (Inspecting) ที่ มากเกิ น
ความจาเป็ น การจัดลาดับงานที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ซึ่ งความสู ญเปล่าเหล่านี้จะแสดงในรู ปของการ
สู ญเสี ยเวลาและแรงงานสาหรับจัดเตรี ยมงาน
6. ความสู ญเปล่ า เนื่ องจากการรอคอย (Delay) ก่ อให้เกิ ดปั ญ หาต้นทุ นที่ สู ญ เปล่ า ของ
แรงงานเครื่ องจักรที่ไม่ก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่ม ทาให้เกิ ดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการผลิตสิ นค้าให้ได้
ปริ มาณเพิ่มขึ้น
7. ความสู ญเปล่า เนื่องจากการผลิตของเสี ย (Defect) ก่อให้เกิดปั ญหาในด้านต้นทุนวัตถุดิบ
เครื่ องจักร แรงงาน สู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ้ นเปลืองสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและ
กาจัดของเสี ย ทาให้เกิดการทางานซ้ าซ้อน ในการนางานเดิมมาแก้ไข และเกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาส
ในการผลิต
8. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม่เต็มกาลัง (Underutilized Resources) ทาให้เกิ ดความ
สู ญเสี ยในรู ปของเวลาว่าง (Idle Time) และเกิ ดต้นทุนจมในสิ นทรัพย์หรื อทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกใช้
ประโยชน์ รวมถึงการใช้ศกั ยภาพของทรัพยากรบุคคลไม่เต็มที่ (นวพล, 2556)
การก าจั ด ความสู ญเปล่ า จึ ง เป็ นหลั ก การส าคัญ ในระบบการผลิ ต แบบลี น (Lean
Manufacturing) โดยเป็ นการกาจัดความสู ญเปล่า และปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กิจกรรม หรื องานที่ดาเนินการ ซึ่ งข้อเสี ยจากการมี ความสู ญเปล่า
ทั้ง 8 ประการ คื อ ใช้เ วลาการผลิ ต นาน สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพต่ า และต้น ทุ น สู ง (สมชาย, 2558) ใน
กระบวนการผลิตมักจะมีความสู ญเสี ยต่างๆ แฝงอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของกระบวนการผลิตต่ากว่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้นจึงมีแนวความคิดในการลดความ
สู ญเปล่าเหล่านี้ (ไวรุ จน์ และคณิ ศร, 2559) โดยมีงานวิจยั ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการลดความสู ญเปล่าใน
กระบวนการผลิต
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2.2 การวิเคราะห์ การปฏิบัติงานและการศึกษาเวลาในการทํางาน
การวิเคราะห์ การปฏิ บตั ิ งาน ถื อเป็ นขั้นตอนที่สาคัญ สาหรับการบริ หารการจัดการ และ
ปรับปรงกระบวนการทางาน โดยทัว่ ไปแล้วการวิเคราะห์ปฏิ บตั ิ งานสามารถทาได้กบั งานหลาย
ประเภทตั้งแต่กระบวนการผลิ ต งานบริ การ และงานเอกสารต่างๆ จุดประสงค์ของการวิเคราะห์
การปฏิ บตั ิงานเพื่อเข้าใจภาพรวมของการทางานนั้นๆ ตั้งแต่ตน้ จนจบงาน ทั้งในส่ วนของวิธีของ
ทางาน วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงจุดด้อย และทาการ
ปรั บปรุ งงานให้ดีข้ ึ นต่อไป ข้อมู ลที่ ได้จากการวิเคราะห์ การปฏิ บตั ิ งานจะทาให้สามารถนาไปสู่
ความเข้าใจในขั้นตอนการทางานโดยละเอี ยด อาทิ เช่ น จุ ดประสงค์ของการทางานอุ ปกรณ์ และ
เครื่ องมือที่จาป็ น วัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของเสี ยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเวลาที่ในการทางาน
และเวลาที่ ไ ม่ ก่อให้เกิ ดงาน เป็ นต้น ซึ่ ง ข้อมู ล เหล่ า นี้ ถือเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานที่ จาเป็ นสาหรั บวาง
แผนการทางาน การบริ หารจัดการงาน และปรับปรุ งแก้ไขงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา คือ เทคนิ คในการวิเคราะห์ข้ นั ตอนของการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ขจัดงานที่ไม่จาเป็ นออกไป และสรรหาวิธีในการทางานที่ดีที่สุดและรวดเร็ วที่สุดในการปฏิ บตั ิ งาน
นั้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุ งมาตรฐานของวิธีการทางาน สภาพการทางาน เครื่ องมือต่างๆ และการ
ฝึ กคนงานให้ทางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยมีเครื่ องมือ (Tools) ที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการทางาน
ต่างๆ เช่น แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Charts) ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram)
เป็ นต้น (พลากรณ์ , 2552) ซึ่ งหลักการนี้ ได้น าไปใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้ ันตอนการปฎิ บ ัติ งานเพื่ อ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างมาก
แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart) แผนภู มิประเภทนี้ จะเน้นที่ การแสดงถึ ง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางาน ได้แก่ การทางาน การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ
และการเก็บคงคลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมด้วย ซึ่ งชนิ ดของ
แผนภูมิกระบวนการไหลแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่
1) แผนภูมิกระบวนการไหลของผลิตภัณฑ์ (Product flow process chart) จะแสดง
ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์
2) แผนภู มิ ก ระบวนการไหลของกระบวนการท างาน (Operative flow process
chart) เป็ นแผนภู มิ ก ระบวนการไหลที่ บ ัน ทึ ก การท างานและล าดับ ขั้น ตอนในการท างานของ
พนักงานในการทางานต่างๆ เพื่อนาไปศึกษาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยใช้ สัญลักษณ์ของ
แผนภูมิกระบวนการดาเนินงานมี 5 ชนิด ดังนี้ (รุ จิภาส, 2557)
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=

=

=

=

การปฏิบตั ิงาน หรื อ การทางาน (Operation)
หมายถึง การปฏิบตั ิงานบนชิ้นงานเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
และสมบัติของชิ้นงาน หรื อเตรี ยมวัสดุเพื่อชิ้นงานชิ้นต่อไป
การตรวจสอบ (Inspection)
หมายถึ ง กิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะ
คุณภาพ และปริ มาณของชิ้นงาน
การขนส่ งหรื อการขนย้าย (Transportation)
หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัสดุจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง หรื อพนักงาน
ที่กาลังเดิน
ความล่าช้า (Delay)
หมายถึง ความล่าช้าของงาน เนื่ องจากมีอุปสรรคมาขัดขวาง การเก็บวัสดุ
ชัว่ คราวระหว่างการปฏิบตั ิงาน หรื อการคอยเพื่อให้งานขั้นต่อไปเริ่ มต้น
การพัก (Storage)
หมายถึ ง การเก็บชิ้ นงานอย่างถาวร ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้เมื่อต้องการ
แต่ตอ้ งอาศัยคาสั่งในการเบิกจ่าย/เคลื่อนย้ายจากผูเ้ กี่ยวข้อง

7

การพิจารณาว่ากิ จกรรมใดในขั้นตอนวิธีการทางานที่เป็ นกิ จกรรมที่ ไม่จาเป็ น เช่ น งาน
ประเภทเวลาไร้ ประสิ ทธิ ภาพ หรื อเวลาส่ วนเกิ น ซึ่ งใช้สัญลักษณ์ กลุ่ มให้พยายามตัดงานกลุ่ มนี้
ออกไปก่ อ นมี ง านกลุ่ ม ที่ ต รวจแล้ ว เป็ นงานที่ ไ ม่ จ าเป็ นก็ ต ัด ออกได้ ตัว อย่ า งการใช้ แผนภู มิ
กระบวนการไหลในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตโรงงานน้ าดื่ม ในรู ปที่ 2.1

ที่มา : ไวรุ จน์ และคณิ ศร, 2559
รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต Flow Process Chart
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2.3 การเพิม่ ผลผลิต (Productivity)
การเพิ่มผลผลิ ต คือ กระบวนการในการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ได้สินค้า บริ การหรื องานที่ มี
คุ ณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของลู ก ค้า ด้วยวิธี ก ารในการลดต้นทุ น ลดการสู ญเสี ย ทุ ก
รู ป แบบการใช้ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ม ค่ า การใช้เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม การพัฒ นาศัก ยภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร และการใช้เทคนิคการทางานต่างๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
การเปลี่ ยนแปลงบางส่ วนของงาน หมายถึง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงงานในบางเรื่ องที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานอาจพิจารณาใช้หลักการ ECRS เพื่อเริ่ มต้น หลักทัว่ ไปใน
การปรับปรุ งงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ไม่วา่ จะเป็ นงานประเภทใด มีหลักใหญ่ๆ ที่ใช้โดยทัว่ ไป
อยู่ 4 ประการ คือหลักการการปรับปรุ งงาน (ECRS) ซึ่งประกอบด้วย (กรณ์ฐิกูล, 2559)
1. การก าจัด (Eliminate) หมายถึ ง การพิ จ ารณาการท างานปั จ จุ บ ัน และพยายามก าจัด
ขั้นตอนการท างานที่ ไ ม่จาเป็ นออก คื อ ความสู ญเปล่ าทั้ง 8 ประการที่ พ บออกไป การพิ จารณา
ขั้นตอนการทางานเพื่อกาจัดออก จะเริ่ มโดยการพิจาณาว่า “จะกาจัดขั้นตอนการทางานได้หรื อไม่”
โดยพิจารณาขั้นตอนการทางานเพื่อกาจัดออก ดังนี้
- งานขั้นตอนนี้จะไม่มีความสาคัญอีกต่อไปแล้ว
- งานขั้นตอนนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น เพื่อความสะดวกของพนักงาน
- งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ ถ้ามีการจัดลาดับขั้นตอนการทางานใหม่
- งานขั้นตอนนี้อาจจะตัดออกได้ ถ้ามีการใช้เครื่ องมือที่ดีกว่าเดิม
2. การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณาว่าขั้นตอนในการทางานที่สามารถรวมขั้นตอน
การทางานให้ลดลงได้หรื อไม่ เช่ น จากเดิ มเคยทา 6 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกันทาให้
ขั้นตอนที่ตอ้ งทาลดลงจากเดิม ในกระบวนการผลิต ถ้าแบ่งขั้นตอนการผลิตมากเกินไป จะทาให้ใช้
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อการเคลื่ อนย้า ยวัสดุ เกิ นความจาเป็ น ท าให้เกิ ดปั ญหาความไม่สมดุ ลในหลาย
ขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต เกิ ดความล่ าช้า ในการทางาน เสี ยเวลา จึงจาเป็ นต้องหาทางรวม
ขั้นตอนของงานเข้าด้วยกัน ในการรวมขั้นตอนของงานจะพิจารณาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่
- การออกแบบสถานที่ทางานและเครื่ องมือใหม่
- การเปลี่ยนลาดับขั้นตอนการทางาน
- การเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบ และรายละเอียดของชิ้นส่ วน
- การเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานผลิต
3. การจัดเรี ยงใหม่ (Rearrange) คือ การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนการผลิตใหม่ หรื อสลับลาดับ
ในการทางานเพื่อลดการเคลื่อนที่ หรื อการรอคอย ในการผลิตสิ นค้าใหม่มกั จะเริ่ มต้นผลิ ตจานวน
น้อยก่อน เพราะเป็ นขั้นทดลอง แต่เมื่อขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น หากขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยังคง
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เหมื อ นเดิ ม จะเป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาการเคลื่ อ นย้า ยวัส ดุ และการไหลของงานไม่ ส ะดวก
จาเป็ นต้องจัดลาดับขั้นตอนการทางานใหม่ซ่ ึงทาให้เกิด
- การลดขั้นตอนการทางานบางส่ วนให้ส้ นั ลงหรื อง่ายขึ้น
- การลดขั้นตอนการขนย้ายวัสดุและการเดินทาง
- การประหยัดพื้นที่การทางานและประหยัดเวลา
- การใช้เครื่ องมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
4. การทาให้ง่าย (Simplify) คือ การปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น ทา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ตัวอย่างเช่น งานที่มีข้ นั ตอนยุง่ ยากและซับซ้อน จะต้องหาทางที่ทาให้ง่าย
ขึ้นและสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานจะพิจารณาจาก
- การวางผังสถานที่ทางานใหม่
- การออกแบบเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ดีข้ ึน
- การฝึ กพนักงาน การควบคุมงาน และการให้บริ การอย่างดี
- การแบ่งชิ้นงานให้ยอ่ ยลง ถ้าจาเป็ น

10

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ (แสดงแผนทีป่ ระกอบ)
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 1/74-75 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร ตำบลท่ำทรำย
อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ ยน ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรผลิตและส่ งออกปูอดั
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้ โดยผูถ้ ือหุน้ จำก 3 องค์กรหลัก ได้แก่
1. Thai Union Frozen Products Public Company Limited
2. LF Food Corp.
3. CJ Seafood Corp.
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บริ ษทั เริ่ มดำเนิ นธุ รกิ จในปี ค .ศ.2535 ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนบำท มี กำลังกำร
ผลิ ต 30,000 ตัน ต่ อ ปี โดยมี บ ริ ษ ัท ย่อ ย Lucky Union Foods-Euro Sp. z o.o. ที่ ป ระเทศโปแลนด์
กำลังกำรผลิ ต 10,000 ตันต่อปี ปั จจุบนั LUF มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้ น 800 คน มีลกั ษณะกำรผลิต
แบบ Make to order เป็ นตลำดส่ งออก 90% นอกจำกนั้น ยังได้ให้ควำมสำคัญกับผูบ้ ริ โภคโดยมี
ระบบกำรจัดกำรกำรผลิ ตที่ถูก ต้องมำตรฐำนกำรยอมรั บระดับสำกล อำทิ ISO 9001: 2008, ISO
14001:2004, BRC Global Standard , MSC (Marine Stewardship Council), GMP, HACCP, SQF,
Kosher, Halal และ Hal-Q โดยยึดมัน่ ในนโยบำยที่ ให้ควำมสำคัญในด้ำนคุ ณภำพ ควำมปลอดภัย
และกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมเป็ นสำคัญ
LUF มีคู่คำ้ หลักอยูท่ ี่ Europe, USA, Australia, New Zealand, Asia, Middle East และ South
Africa รวมถึ งตลำดภำยในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจำกเป็ นผูร้ ับจ้ำงผลิตที่มีศกั ยภำพแล้ว LUF ยังจัด
จำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำของตนเองคื อ “ลัคกี้ ” และ “Kani Family” ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำ งกว้ำ งขวำงจำกผู บ้ ริ โ ภค โดยสิ น ค้ำ ดัง กล่ ำ วมี จ ำหน่ ำ ยใน Supermarket, Hypermarket and
Convenient Store นอกจำกนี้ ทำงบริ ษทั ฯ ยังได้จดั จำหน่ ำยสิ นค้ำต่ำงๆ ให้กบั อุตสำหกรรมอำหำร
อื่นๆ เช่น ผูผ้ ลิตอำหำร เบเกอร์ รี่ ฯลฯ

รู ปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร (แสดงผังการจัดองค์ กร)
บริ ษทั ลัคกี้ยเู นี่ยนฟู้ดส์ จำกัด เริ่ มดำเนินกำรเชิงพำณิ ชย์ในปี พ. ศ. 2535 มีพนักงำนทั้งหมด
ประมำณ 800 คน โรงงำนตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร (มหำชัย) โดยทำงหลวงหมำยเลข
35 ห่ ำงจำกกรุ งเทพฯประมำณ 35 กม. มีวนั ทำงำนจันทร์ – อำทิตย์ (ทำงำน 7 วัน:สัปดำห์) โดยเฉลี่
ทำงำนวันละ 12 ชัว่ โมง

12

President
Mr.Cheng niruttinanon

Vice President
Mr.Cheong-il ji and Ms.Vantanee S.

Quality
Development

Manufacturing

Supporting

Logistics

Marketing &
Sales

Human Resource

Engineering

Production
Line 1-4
Line 6-15
Pasteurize
Freezer, Repack

Organization

Machinery
Utilities
Refrigeration/Boiler

รู ปที่ 3.3 แผนผังกำรจัดองค์กรของบริ ษทั ลัคกี้ยเู นี่ยนฟู้ดส์ จำกัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ งงำนที่ได้รับคือนักศึกษำฝึ กงำนฝ่ ำยผลิ ต (Production) ในส่ วนกำรศึกษำงำนโดย
ศึกษำงำนโดยเรี ยนรู ้งำนทั้งหมดของกระบวนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ Breaded Crab Claw
เก็บข้อมูลของขั้นตอนกำรผลิ ตที่ส่งผลให้เกิ ดปั ญหำขึ้ นกับสิ นค้ำประเภท Breaded Crab
Claw ตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรชุบแป้ ง ถึง ขั้นตอนกำรห่อ Film
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำยวิฑูรย์ แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง

Supervisor

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2561
3.7 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. อุปกรณ์และเครื่ องมือ ได้แก่ นำฬิกำจับเวลำ ตลับเมตร เครื่ องชัง่ ถำดพลำสติก ถุงมือ
2. ฮำร์ ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Power Point
4. เครื่ องมือวิเครำะห์ปัญหำ Flow Process Chart
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 การคัดเลือกหัวปัญหาและการสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
ทำกำรคัดเลื อกประเด็นปั ญหำ และกำรสำรวจสภำพปั จจุ บ นั ของปั ญหำเริ่ ม ต้นจำกกำร
ระดมควำมคิ ดกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในสำยกำรผลิ ตว่ำ ขั้นตอนปฏิ บตั ิ งำนใดที่ มีปั ญหำที่ ส่ง ผลเสี ย กับ
บริ ษทั และศึกษำเอกสำรข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง คือ ปริ มำณกำรผลิ ตสิ นค้ำ BD Crab Claw ที่เกิ ดขึ้นใน
กระบวนกำรผลิต ในช่วงปี (มกรำคม 2560 – เมษำยน 2561) แล้วทำกำรวิเครำะห์ผลเชิงปริ มำณโดย
ใช้กรำฟเส้นเพื่อให้เห็นถึงปั ญหำที่ก่อให้เกิดผลเสี ยมำกที่สุด
3.8.2 การศึกษาขั้นตอนการทางานของฝ่ ายผลิต
ในกำรทำงำนของฝ่ ำยผลิ ต จะเริ่ มตั้งแต่ Base forming คือ กำรชัง่ เตรี ยมวัตถุ ดิบ กำรผสม
(Mixing) กำรขึ้ นรู ป (Forming) กำรตัด (Cutting) กำรแช่ เย็น (Cooling) ต่อด้วย Binder คื อกำรชัง่
เตรี ยมวัตถุ ดิบ กำรสับผสม (Mixing) กำรปั่ น (Mixer) อัดเข้ำเครื่ องพิมพ์ (Filling) กำรเสี ยบก้ำม
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(Add Pincer) กำรฆ่ำเชื้ อ (Pasteurization) กำรทำให้เย็น (Cooling) กำรทำให้เซทตัว (Freezing) กำร
ชุ ป แป้ ง (Breaded) กำรบรรจุ (Packing) กำรตรวจจับ โลหะ (Metal detector) กำรแช่ เ ยื อ กแข็ ง
(Freezing) กำรเก็ บ สิ นค้ำ (Cold storage) รวมถึ ง กำรส่ ง มอบสิ น ค้ำ (Loading Out) ในระหว่ำ ง
ปฏิบตั ิงำนในฐำนะพนักงำนของฝ่ ำยผลิต ผูว้ ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำ Flow
Process Chart (ดังตำรำงที่ 3.1) และเก็บข้อมูลเวลำ ระยะทำง และจำนวนพนักงำน จำกกำรจับเวลำ
วัดระยะทำง และสำรวจในสำยกำรผลิตจริ ง
ตารางที่ 3.1 แบบฟอร์ม Flow Process Chart (ชุดที่ 1)
Flow Process Chart 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรม/ขั้นตอน

รายละเอียด

เวลา ระยะทาง จานวน
(นาที) (เมตร) คน(คน)

เตรี ยมน้ ำแป้งและเกล็ดขนมปัง
เตรี ยมผสมน้ ำแป้งเพื่อชุบสิ นค้ำ/ เตรี ยมเกล็ดขนมปัง และค่อยเติม
รับสิ นค้ำลงถุง
รับสิ นค้ำจำกสำยพำนลงถุง 10 กก. รอจนน้ ำหนักประมำณ 7-10 กก.
คลุกแป้ง Preduch
นำแป้ง Preduch มำคลุกกับตัวสิ นค้ำจนทัว่
ส่งสิ นค้ำไปจุดปล่อยลงน้ ำแป้ง ย้ำยสิ นค้ำที่คลุกแป้ง Preduch แล้วไปยังจุดปล่อยสิ นค้ำลงสำยพำนน้ ำแป้ง
ปล่อยลงสำยพำนน้ ำแป้ง
ปล่อยสิ นค้ำที่เทออกจำกถุงเกลี่ยลงบนสำยพำนน้ ำแป้ง
ตรวจสิ นค้ำหลังผ่ำนเครื่ องชุบน้ ำแป้ตงรวจสอบสิ นค้ำที่น้ ำแป้งเคลือบไม่ทว่ั ตัว และแยกสิ นค้ำที่ติดกัน
ผ่ำนเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปัง
สิ นค้ำใหลผ่ำนเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปัง
เตรี ยมกล่องบรรจุ
พนักงำนพับและเตรี ยมกล่อง และเตรี ยมกล่องวำงให้พนักงำนบรรจุ
ปล่อยลงสำนพำนแพ็ค
สิ นค้ำไหลลงสำยพำนแพ็ค pack
รู ดเกล็ดขนมปังออกจำกก้ำม
รู ดเกล็ดขนมปัง และน้ ำแป้งที่ติดอยู่กบั ก้ำมออกจนหมด
ปล่อยลงสำยพำนแพ็คเพื่อบรรจุ ปล่อยสิ นค้ำที่รูดเกล็ดแล้ว ให้ใหลไปตำมสำยพำน pack
บรรจุลงกล่อง
ปล่อยสิ นค้ำลงกล่อง inner
ปล่อยลงสำยพำนขนส่ง
ปล่อยกล่องสิ นค้ำที่บรรจุเสร็ จแล้วลงสำนพำนขนส่ง
ชัง่ น้ ำหนัก
นำสิ นค้ำลงจำกสำนพำนขนส่ง และชัง่ ตรวจสอบน้ ำหนักตำม STD
เข้ำเครื่ องห่อ Film
ปล่อยกล่องสิ นค้ำเข้ำเครื่ องห่อ Film
เข้ำเครื่ องอบ Film
สิ นค้ำใหลเข้ำเครื่ องอบ Film
ผ่ำนเครื่ องตรวจโลหะ
สิ นค้ำใหลผ่ำนเครื่ องตรวจโลหะ
เก็บขึ้นรถ แอร์ บำส
พนักงำนเก็บกล่องสิ นค้ำขึ้นรถแอร์ บำสจนเต็มรถ
เข็นไปห้องแอร์ บำส
เข็นรถที่มีสินค้ำเต็มแล้วไปยังห้องแอร์ บำสเพื่อ Freeze
รวม

สัญลักษณ์
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3.8.3 ศึกษาหาสาเหตุการเกิด Productivity ต่า สรุ ปผลและหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา
3.8.3.1 การวิเคราะห์ หาสาเหตุโดยใช้ Flow Process Chart
โดยแผนภูมิกรำฟแท่ง (Graph) นำข้อมูลจำกแบบฟอร์ม Flow Process Chart (ชุดที่
1) มำวิเครำะห์ผลโดยใช้แผนภูมิกรำฟแท่ง เพื่อหำสำเหตุกำรเกิดผลผลิต (Productivity) ต่ำที่เป็ นจริ ง
3.8.3.2 สรุ ปสาเหตุ และพิสู จ น์ ส าเหตุ จ าก Flow Process Chartโดยท ำกำรสรุ ป
สำเหตุ และพิสูจน์สำเหตุที่พบปั ญหำมำกที่สุดในกระบวนกำรผลิตโดยใช้หลัก 3 จริ ง คือ ข้อมูลจริ ง
สถำนที่ จ ริ ง และปฏิ บ ัติ จ ริ ง และมี ก ำรปรั บ ปรุ ง Flow Process Chart (ชุ ด ที่ 2) และปรั บ แก้ไ ข
กระบวนกำรผลิต
3.8.3.3 สรุ ปผลและหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
นำข้อมูลจำกกำรปรับปรุ ง Flow Process Chart (ชุดที่ 2) เป็ นข้อมูลในกำรปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหำในกำรเพิ่มผลผลิต (Productivity)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการคัดเลือกหัวข้ อปั ญหาและสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
จากการคัดเลือกหัวข้อปั ญหาโดยการระดมความคิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในไลน์การผลิต
และจากการศึกษาข้อมูลในเอกสารพบว่าในช่วงปี ก่อน (มกราคม 2560 – เมษายน 2561) สิ นค้าที่มี
การผลิ ตมากที่ สุ ดในไลน์ 7 คื อสิ นค้า BD Crab Claw และจากการศึ ก ษาปั ญหาการเกิ ด ผลผลิ ต
(Productivity) ต่ าที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิ ตสิ นค้า BD Crab Claw ในขั้นตอนการขึ้นรู ป พบว่า
ปั จจุบนั ผลผลิ ต (Productivity) เฉลี่ ยอยู่ที่ 7.60 Kg./Man/hr. ซึ่ งยังไม่ได้ตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้อยู่ที่
10.8 Kg./Man/hr. หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.6
ผลผลิต (Productivity) สิ นค้า BD Crab Claw
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Target = 10.8 Kg./Man/hr.
9.66

WEIGHT ( KG )

10
8
6

7.44
6.55

6.8

7.55

7.18
7.12

6.88

8.02

8.41

8.83

8.03

8.33

7.54

7.25
6.05

4
2
0

Productivity (Kg./Man/hr. )
รู ปที่ 4.1 กราฟเส้นแสดงผลผลิต (Productivity) ที่ได้ และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ก่อนการปรับปรุ งการ
ผลิตสิ นค้า BD Crab Claw ในไลน์ 7
4.2 ผลการศึกษาขั้นตอนการทางานของฝ่ ายผลิต
จากการศึ กษาเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการท างานของฝ่ ายผลิ ต โดยการลงไปปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในทุ ก
ขั้นตอนนั้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทา Flow Process Chart (ชุดที่ 1) และเก็บ
ข้อมูลเวลา ระยะทาง และจานวนพนักงาน จากการจับเวลา วัดระยะทาง และสารวจในสายการผลิตจริ ง
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1 จากตารางที่ 4.1 พบว่าจากขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 19 ขั้นตอนใช้เวลาใน
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การผลิ ตเฉลี่ ยทุ กขั้นตอนเท่ากับ 40.13 นาที โดยมี กิจกรรมที่ มีการปฏิ บตั ิ งาน มี 9 กิ จกรรม ใช้เวลา
เฉลี่ยเท่ากับ 1.31 นาที คิดเป็ นร้อยละ 3.26 กิจกรรมที่มีการตรวจสอบ มี 3 กิจกรรม ใช้เฉลี่ยเท่ากับเวลา
0.16 นาที คิดเป็ นร้อยละ 0.40 กิ จกรรมที่มีการเคลื่ อนที่ที่ไม่จาเป็ น มี 5 กิ จกรรม ใช้เฉลี่ ยเท่ากับเวลา
6.13 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 15.28 และกิ จกรรมที่ ท าให้เกิ ดความล่ าช้าของงาน มี 2 กิ จกรรม ใช้เฉลี่ ย
เท่ากับเวลา 32.13 นาที คิดเป็ นร้อยละ 80.06 และในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 19 ขั้นตอน มีระยะทางใน
การเคลื่อนที่ท้ งั หมด 113.78 เมตร และมีพนักงาน ทั้งหมด 12 คน
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลของแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต Flow Process Chart (ก่อนการปรับปรุ ง)
Flow Process Chart (ชุ ดที่ 1)
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 เตรี ยมน้ ำแป้งและเกล็ดขนมปัง

เตรี ยมผสมน้ ำแป้งเพื่อชุบสินค้ำ/ เตรี ยมเกล็ดขนมปัง และค่อยเติม

0.00

0.00

1

2 รับสินค้ำลงถุง

รับสินค้ำจำกสำยพำนลงถุง 10 กก. รอจนน้ ำหนักประมำณ 7-10 กก.

2.13

0.00

0

3 คลุกแป้ง Predust

นำแป้ง Preduch มำคลุกกับตัวสินค้ำจนทัว่

0.03

0.00

0

4 ส่งสินค้ำไปจุดปล่อยลงน้ ำแป้ง

ย้ำยสินค้ำทีค่ ลุกแป้ง Preduch แล้วไปยังจุดปล่อยสินค้ำลงสำยพำนน้ ำแป้ง

0.06

4.70

1

5 ปล่อยลงสำยพำนน้ ำแป้ง

ปล่อยสินค้ำทีเ่ ทออกจำกถุงเกลี่ยลงบนสำยพำนน้ ำแป้ง

0.09

1.24

1

6 ตรวจสินค้ำหลังผ่ำนเครื่ องชุบน้ ำแป้ง ตรวจสอบสินค้ำทีน่ ้ ำแป้งเคลือบไม่ทวั่ ตัว และแยกสินค้ำทีต่ ดิ กัน

0.01

0.83

1

7 ผ่ำนเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปัง

สินค้ำใหลผ่ำนเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปัง

0.21

2.08

0

8 เตรี ยมกล่องบรรจุ

พนักงำนพับและเตรี ยมกล่อง และเตรี ยมกล่องวำงให้พนักงำนบรรจุ

0.00

0.00

1
0

9 ปล่อยลงสำนพำนแพ็ค

สินค้ำไหลลงสำยพำนแพ็ค pack

0.20

0.70

10 รู ดเกล็ดขนมปังออกจำกก้ำม

รู ดเกล็ดขนมปัง และน้ ำแป้งทีต่ ดิ อยู่กบั ก้ำมออกจนหมด

0.01

0.82

1

11 ปล่อยลงสำยพำนแพ็คเพื่อบรรจุ

ปล่อยสินค้ำทีร่ ู ดเกล็ดแล้ว ให้ใหลไปตำมสำยพำน pack

3.27

6.00

0

12 บรรจุลงกล่อง

ปล่อยสินค้ำลงกล่อง inner

0.30

0.00

4

13 ปล่อยลงสำยพำนขนส่ง

ปล่อยกล่องสินค้ำทีบ่ รรจุเ สร็จแล้วลงสำนพำนขนส่ง

0.20

2.44

0

14 ชัง่ น้ ำหนัก

นำสินค้ำลงจำกสำนพำนขนส่ง และชัง่ ตรวจสอบน้ ำหนักตำม STD

0.06

0.00

1

15 เข้ำเครื่ องห่ อ Film

ปล่อยกล่องสินค้ำเข้ำเครื่ องห่ อ Film

0.20

1.65

16 เข้ำเครื่ องอบ Film

สินค้ำใหลเข้ำเครื่ องอบ Film

0.07

1.80

0

17 ผ่ำนเครื่ องตรวจโลหะ

สินค้ำใหลผ่ำนเครื่ องตรวจโลหะ

0.09

1.52

0

18 เก็บขึ้ นรถ แอร์บำส

พนักงำนเก็บกล่องสินค้ำขึ้ นรถแอร์บำสจนเต็มรถ

30.00

0.00

0

19 เข็นไปห้องแอร์บำส

เข็นรถทีม่ ีสินค้ำเต็มแล้วไปยังห้องแอร์บำสเพื่อ Freeze

2.00

90.00

1

รวม

40.13 113.78

ตำรำงสรุ ป Flow Process Chart (ชุดที่ 1)
ชือ่ /สัญลักษณ์

จำนวน เวลำ (นำที) ระยะทำง (เมตร) จำนวนคน (คน)

Operations

9

1.31

7.59

8

Transportations

5

6.13

103.84

2

Inspections

3

0.16

2.35

2

Delays

2

32.13

0.00

0

Storages

0

0

0

0

19

40.13

113.78

12

รวม

สั ญลั กษณ์

เวลา ระยะทาง จานวน
(นาที ) (เมตร) คน(คน)

รายละเอี ยด

0

12

9

5

3

2

0
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4.3 ผลศึกษาหาสาเหตุการเกิด Productivity ต่า สรุ ปผลและหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Flow Process Chart จากขั้นตอนกระบวนการผลิตที่พบว่ามี
ทั้งหมด 3 สาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดปั ญหาผลผลิต (Productivity) ต่ากว่าเกณฑ์มากที่สุด ดังนี้
สาเหตุที่ 1: ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 รอรับสิ นค้าลงถุง, คลุกแป้ง Pre-dust ก่อนชุบแป้ ง และ
ส่ งสิ นค้าไปจุดปล่อยลงน้ าแป้ ง เกิ ดการ Delay และ Transportation ใช้เวลาทั้งหมด 2.19 นาที ใช้
ระยะทาง 4.70 เมตร และการใช้พนักงาน 1 คน
สาเหตุที่ 2: ในขั้นตอนที่ 11 ปล่ อยลงสายพานแพ็คเพื่อบรรจุ เกิ ดการ Transportation ใช้
เวลา 3.27 นาที และใช้ระยะทาง 6.00 เมตร
สาเหตุ ที่ 3: ในขั้นตอนที่ 14 ชั่ง น้ า หนัก เกิ ดการ Inspection ใช้เวลา 0.06 นาที และใช้
พนักงาน 1 คน
เมื่อพิสูจน์สาเหตุท้ งั 3 สาเหตุดว้ ยหลักการ 3 จริ ง คือ ข้อมูลจริ ง สถานที่จริ ง และปฏิบตั ิจริ ง
พบว่าเป็ นจริ งทั้ง 3 สาเหตุ ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาปรับปรุ ง
เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้สูงขึ้นตามเป้ าหมาย โดยมีการปรับเปรุ ง Flow Process Chart ใหม่
(ชุดที่ 2) โดยมีการพิสูจน์สาเหตุท้ งั 3 สาเหตุดงั นี้
ในการพิสูจน์สาเหตุที่ 1 ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 รอรับสิ นค้าลงถุง, คลุกแป้ง Predust ก่อนชุบ
แป้ง และส่ งสิ นค้าไปจุดปล่อยลงน้ าแป้ง ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ เพื่อลดกิจกรรม เวลา ระยะทาง และจานวน
พนักงาน ในขั้นตอนการผลิตใหม่ในการรับสิ นค้าก่อนนาไปชุ บแป้ งเปรี ยบเทียบกับขั้นตอนการผลิต
แบบเดิมโดยพิจารณาออกแบบ Flow Process Chart ใหม่ (ชุ ดที่ 2) โดยมีการย้ายสายพานชุ บแป้ งมาต่อ
ที่สายพานรับสิ นค้า ต่อสายพานโค้งเข้าเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปั งต่อกับกับสายพาน pack ดังแสดงในรู ป
ที่ 4.2 จากนั้นเก็บข้อมูลโดยจับเวลา และวัดระยะทางทั้งหมด ตามขั้นตอนกิ จกรรมของ Flow process
chart (ชุ ดที่ 2) แล้วเปรี ยบเทียบผลการทดลองระหว่าง Flow process chart (ชุ ดที่ 1) กับ Flow process
chart (ชุดที่ 2) ดังแสดงในรู ปที่ 4.3 จากผลการทดลองโดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่าง Flow Process
Chart ชุดที่ 1 กับ ชุดที่ 2 พบว่าการย้ายสายพานชุ บแป้ งมาต่อที่สายพานรับสิ นค้า และเพิ่มสายพานโค้ง
เข้ามาในลักษณะตัว L ทาให้ช่วยให้ลดจานวนพนักงานได้ 1 คนจากเดิ มใช้ 3 คนเหลื อ 2 คน, ลด
จานวนกิ จกรรมได้ 2 กิ จกรรม จากเดิ มมี 19 กิ จกรรม เหลื อ 17 กิ จกรรม, ลดระยะทางการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าได้ 2.28 เมตร จากเดิ มใช้ 113.78 เมตร เหลือ 111.50 เมตร แต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบระยะเวลา ซึ่ ง
จากการทดลองสามารถลดการใช้ถุงใส่ สินค้าในการขนย้ายสิ นค้าใน Flow Process Chart ชุดที่ 1 ลงได้
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ในขณะที่ท าการทดลองสายพานโค้งที่ นามาเสริ มในการปรั บปรุ งกระบวนการเสี ย และไม่
สามารถนามาใช้งานได้ จึงทาให้ขอ้ มูลในส่ วนของการเปรี ยบเทียบเวลาไม่สามารถสรุ ปผลได้ และยังพบ
ปั ญหาในเรื่ องความเสี ยหายของสิ นค้า เนื่ องจากลักษณะของสายพานที่นามาใช้มีลกั ษณะเป็ นตาข่ายห่าง
ซึ่ งไม่ เหมาะกับลักษณะของสิ นค้า ซึ่ งมี ก้ามปู เสี ยบอยู่ตรงปลาย 1 ด้าน เมื่ อสิ นค้าจากตกลงมาจาก
สายพานโค้ง จึ งทาให้ก้ามปู เสี ยบร่ องสายพานและก้ามปู ถูกหนี บหัก เมื่อไหลลงมายังสายพาน Pack
ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงเสนอแนวทางแก้ไขโดยเปลี่ยนรู ปแบบ หรื อลักษณะสายพานโค้งใหม่ที่มีอาจมีช่อง
ห่างเล็กลง หรื อใช้แบบเรี ยบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสิ นค้า และสะดวกต่อการใช้งาน
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 4.2 แผนผังจาลองกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ 2,3 และ 4 ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง
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ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง
Flow Process Chart 2
ลาดับ

กิจกรรม/ขั้นตอน

รายละเอียด

1 เตรี ยมน้ ำ แป้งและเกล็ดขนมปัง

เตรี ยมผสมน้ ำ แป้งเพื่อชุ บสิ นค้ำ/ เตรี ยมเกล็ดขนมปัง และค่อยเติม

0.00

0.00

1

2

ปล่อยสิ นค้ำลงสำยพำนน้ ำ แป้ง

เกลี่ยสิ นค้ำทีต่ กจำกสำยพำนลงสำยพำนน้ ำ แป้ง และคลุกแป้ง Preduch

0.09

1.24

1

3

ตรวจสิ นค้ำหลังผ่ำนเครื่ องชุ บน้ ำ แป้ง ตรวจสอบสิ นค้ำทีน่ ้ ำ แป้งเคลือบไม่ทวั่ ตัว และแยกสิ นค้ำทีช่ ิ ดติดกัน

0.01

0.83

1

4 ผ่ำนเครื่ องคลุกเกล็ดขนมปัง

สิ นค้ำไหลผ่ำนเครื่ องชุ บเกล็ดขนมปัง

0.21

2.08

0

5

สิ นค้ำไหลผ่ำนสำยพำนโค้ง

สิ นค้ำไหลออกจำกเครื่ องชุ บเกล็ดขนมปัง ตกลงสำยพำนโค้ง

1.60

1.60

0

6

เตรี ยมกล่องบรรจุ

พนักงำนพับและเตรี ยมกล่อง และเตรี ยมกล่องวำงให้พนักงำนบรรจุ

0.00

0

1

0.20

0.70

0

7 สิ นค้ำไหลลงสำยพำน pack
8

สิ นค้ำไหลจำกสำยพำนโค้งลงสำยพำน pack

ตำรำงสรุ
Chart
1 ้ำแป้งทีต่ ดิ อยูก่ บั ก้ำมออกจนหมด
รู ดเกล็ดขนมปังออกจำกก้
ำม ป Flowรู ดProcess
เกล็ดขนมปั
ง และน

สั ญลั กษณ์

เวลา ระยะทาง จานวน
(นาที) (เมตร) คน (คน)

ตารางสรุ
0.01 ป Flow
0.82 Process1 Chart 2

9

อยสิ)นค้ำระยะทำง
ลงสำยพำน(เมตร)
pack เหมืจอำนวนคน
นเดิม (คน)
3.27 เวลา
6.00(นาที) 0ระยะทาง (เมตร) จานวนคน (คน)
ชื่อ/สั ญลั กษณ์
จานวน
ชืปล่
่ อ/สัอญยลงสำยพำน
ลักษณ์ pack จำนวน เวลำปล่(นำที
บรรจุสินค้ำลงกล่อง
0.30 0.00
4
8
0.88
7.59
8
Operations
Operations
9
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รู ปที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบ flow process chart ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทั้งก่อนและหลังปรับปรุ ง

3

ในการพิสูจน์สาเหตุที่ 2 ในขั้นตอนที่ 11 ปล่อยลงสายพานแพ็คเพื่อบรรจุ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดระยะทาง และในการบรรจุสินค้าลงกล่องโดยศึกษาหาระยะทางที่น้ าแป้ งบนตัวสิ นค้า set ตัว
และสามารถนาสิ นค้าบรรจุกล่องได้ โดยจะเริ่ มจากวัดระยะทางสายพาน pack หลังรู ดเกล็ดขนมปัง
ห่ างกัน 6 ช่ วง ช่ วงละ 1 เมตร จากนั้นเริ่ มบรรจุสินค้าลงกล่องแต่ละช่ วง จานวน 3 กล่อง และทา
เครื่ องหมายหน้ากล่ องแสดงช่ วงระยะทางที่ ทดสอบ ทาทั้งหมด 3 ซ้ า แล้วนาไป Freeze แล้วนา
สิ นค้าแต่ละช่วงมาตรวจสอบคุณภาพ แล้วประเมินผลโดยการให้คะแนนลงใน Check Sheet โดยมี
การก าหนดเกณฑ์ คุ ณภาพของสิ น ค้า เป็ น 5 ระดับ ดัง นี้ คะแนน 1 คื อ มี จานวนตัวไม่ ส มบู ร ณ์

1

0
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คะแนนคุณภาพ

มากกว่า 5 ตัว คะแนน 2 คือ มีจานวนตัวไม่สมบูรณ์ 4 ตัว คะแนน 3 คือ มีจานวนตัวไม่สมบูรณ์ 3
ตัว คะแนน 4 คือ มีจานวนตัวไม่สมบูรณ์ 2 ตัว และคะแนน 5 คือ มีจานวนตัวไม่สมบูรณ์ 1 ตัว เมื่อ
ทาการเปรี ยบเทียบคุณภาพสิ นค้ากับระยะทางการบรรจุใส่ กล่องสิ นค้าแสดงผลในรู ปที่ 4.4 จากผล
การทดลองพบว่า การรอให้น้ าแป้ งบนตัวสิ นค้าชุ บเกล็ดขนมปั ง set ตัวโดยการเว้นระยะทางการ
บรรจุ สิ นค้า ลงกล่ อ งให้ห่ า งจากจุ ด รู ด เกล็ ด ขนมปั ง ออกจากก้า มปู น้ ัน หลัง จากการตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้าหลังนาไป Freeze แล้ว เมื่อนามาหาค่าเฉลี่ ยของคะแนน ซึ่ งเป็ นคะแนนที่แสดงถึ ง
ลักษณะสิ นค้าที่ยอมรับได้ เท่ากับ 2.40 คะแนนขึ้นไป จากกราฟแสดงให้เห็นว่าที่ระยะทางที่ 4 เมตร
ที่มีคะแนนเท่ากับ 2.78 ซึ่ งมากกว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 2.40 ดังนั้นจึงสามารถปรับตาแหน่ง
การบรรจุสินค้าลงกล่อง ให้มาเริ่ มต้นการบรรจุกล่องได้ต้ งั แต่ระยะทางที่ 4 เมตรซึ่ งช่ วยลดระยะ
ทางการบรรจุ สินค้าลงกล่ องได้ เป็ นระยะทาง 2 เมตรโดยเปรี ยบเทียบให้เห็ นในแผนผังจ าลอง
กระบวนการผลิ ตดังแสดงในรู ปที่ 4.5 ซึ่ งผูว้ ิจยั เสนอให้มีการเปลี่ ยนตาแหน่ งการบรรจุสินค้าลง
กล่องจากเดิมเป็ นระยะทางที่ 6 เมตร เป็ นระยะทางที่ 4 เมตรแทน และตัดสายพานช่วงหลังออกเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ภายในสายการผลิต

3.50
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2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ค่ าคะแนนเฉลีย่ = 2.40

3.33

3.33
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2.78
2.22

1.33

1.44

1
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3

4

ระยะทาง (เมตร)
รู ปที่ 4.4 กราฟแสดงระดับคะแนนคุณภาพสิ นค้าเปรี ยบเทียบกับระยะทางการบรรจุใส่ กล่องสิ นค้า
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ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 4.5 แผนผังจาลองกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ 11 ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง
ในการพิ สู จน์ส าเหตุ ที่ 3 ในขั้นตอนที่ 14 ชั่ง น้ า หนัก ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อลดจานวน
พนักงาน และลดเวลาชัง่ น้ าหนัก โดยเป็ นขั้นตอนต่อเนื่ องจากการแก้ไขสาเหตุที่ 2 ที่ Flow process
chart มีการปรับตาแหน่งการบรรจุสินค้าลงกล่อง ให้มาที่ระยะทาง 4 เมตร เมื่อปล่อยสิ นค้าลงกล่อง
inner จะใช้พนักงาน จานวน 4 คน และมี พนักงานในการชั่งน้ าหนักอี ก 1 คน ทาให้ผูว้ ิจยั เสนอ
แนวทางแก้ไขโดยให้มีการปรับเปลี่ ยน Flow process chart โดยให้พนักงานทั้ง 4 คน สามารถชั่ง
น้ าหนักได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งผ่านให้พนักงานสาหรับชัง่ น้ าหนัก ซึ่ งจะช่ วยลดเวลาชัง่ น้ าหนักลง
และลดจานวนพนักงานลงไปได้ 1 คน แต่เนื่องจากเครื่ องชัง่ ที่ใช้ในการทดลองมีจานวนไม่เพียงพอ
อยูร่ ะหว่างการสั่งซื้ อ จึงไม่สามารถดาเนินการทดลองให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ทาการวิจยั ได้
ซึ่ งผูว้ ิจยั เสนอว่าถ้าสามารถทาการทดลองโดยให้พนักงานทั้ง 4 คน สามารถชัง่ น้ าหนัก
สิ นค้าเป็ นรายบุคคลได้ คาดว่าช่ วยลดเวลา และลดพนักงานทาหน้าที่ชงั่ น้ าหนักแบบเดิ ม 1 คนได้
และถ้ามีการตัดหรื อปรับสายพานช่วงหลังที่ไม่ได้ใช้งานออก และมีการย้ายตาแหน่งตั้งแต่เครื่ องห่ อ
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Film ต่ อเนื่ องไปหาพนัก งานเก็ บ สิ นค้า ใส่ รถแอร์ บ าสเก็ บ สิ นค้า ได้ ดังแสดงในแผนผังจ าลอง
ดังรู ปที่ 4.6 จะทาให้สายการผลิตมีการไหลของสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่วยลดกิจกรรมที่ทาให้
เกิดความล่าช้าของงานในการผลิตลงได้
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 4.6 แผนผังจาลองกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ 14 ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 ปัญหาของโครงงาน
จากการศึ ก ษาการเพิ่ ม ผลกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์ Breaded Crab Claw ตั้ง แต่
ขั้น ตอนการชุ บ แป้ ง ถึ ง ขั้น ตอนการห่ อ Film หาแนวทางการแก้ไข กิ จกรรมหรื อการท างานใน
กระบวนการผลิ ตที่ มีส่งผลให้เกิ ดปั ญหาผลผลิ ต (Productivity) ต่ า ในกระบวนการผลิ ต จากการทา
Flow Process Chart พบว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 19 ขั้นตอนใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยทุกขั้นตอน
เท่ากับ 40.13 นาที มีระยะทางในการเคลื่อนที่ท้ งั หมด 113.78 เมตร และมีพนักงาน ทั้งหมด 12 คน
และจากการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Flow Process Chart พบว่ามีท้ งั หมด 3 สาเหตุที่ส่งผลต่อการ
เกิดปั ญหาผลผลิต (Productivity) ต่ากว่าเกณฑ์ คือ ในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 รอรับสิ นค้าลงถุง, คลุก
แป้ ง Predust ก่ อ นชุ บ แป้ ง และส่ ง สิ น ค้า ไปจุ ด ปล่ อ ยลงน้ า แป้ ง ใช้เ วลาทั้ง หมด 2.19 นาที ใช้
ระยะทาง 4.70 เมตร และการใช้พนักงาน 1 คน ในขั้นตอนที่ 11 ปล่อยลงสายพานแพ็คเพื่อบรรจุ ใช้
เวลา 3.27 นาที และใช้ระยะทาง 6.00 เมตร และในขั้นตอนที่ 14 ชัง่ น้ าหนัก ใช้เวลา 0.06 นาที และ
ใช้พนักงาน 1 คน เมื่อทาการพิสูจน์สาเหตุ ท้ งั 3 สาเหตุดว้ ยหลักการ 3 จริ ง คือ ข้อมูลจริ ง สถานที่
จริ ง และปฏิบตั ิจริ ง พบว่าเป็ นจริ งทั้ง 3 สาเหตุ ส่ วนการปรับปรุ ง Flow Process Chart ใหม่ เพื่อใช้
แทนขั้นตอนเดิม พบว่าการย้ายสายพานชุ บแป้ งมาต่อที่สายพานรับสิ นค้า และเพิ่มสายพานโค้งเข้า
มาในลักษณะตัว L ทาให้ช่วยให้ลดจานวนพนักงานได้ 1 คนจากเดิมใช้ 3 คนเหลือ 2 คน, ลดจานวน
กิจกรรมได้ 2 กิจกรรม จากเดิมมี 19 กิจกรรม เหลือ 17 กิจกรรม, ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
ได้ 2.28 เมตร จากเดิมใช้ 113.78 เมตร เหลือ 111.50 เมตร และได้มีทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
การบรรจุสินค้าลงกล่องจากเดิมเป็ นระยะทางที่ 6 เมตร เป็ นระยะทางที่ 4 เมตรแทนได้ แต่ในส่ วน
การปรับเปลี่ ยนขั้นตอนปล่อยสิ นค้าลงกล่อง inner ที่ให้พนักงานทั้ง 4 คน สามารถชัง่ น้ าหนักได้
ด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งผ่า นให้พ นัก งานส าหรั บ ชั่งน้ า หนัก ซึ่ งจะช่ วยลดเวลาชั่ง น้ าหนัก ลง และลด
จานวนพนักงานลงไปได้ 1 คน ยังไม่สามารถเนื่ องจากเครื่ องชั่งที่ ใช้ในการทดลองมี จานวนไม่
เพียงพอ อยู่ระหว่างการสั่งซื้ อ ซึ่ งจากการศึกษาในการปรับปรุ ง Flow Process Chart ใหม่ มีความ
เป็ นไปได้ที่จะช่วยในการลดกิจกรรม เวลา ระยะทาง และจานวนพนักงาน ในขั้นตอนการผลิตแบบ
ใหม่
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5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
ในบางขั้นตอนของการปรั บ แก้ไ ข Flow Process Chart ใหม่ ที่ ใ ช้ท ดแทนขั้นตอนที่ 2, 3
และ 4 ยังทาไม่ครบถ้วน จึงทาให้ขอ้ มูลในส่ วนของการเปรี ยบเทียบเวลาไม่สามารถสรุ ปผลได้ และ
ยังพบปัญหาในเรื่ องความเสี ยหายของสิ นค้า เนื่องจากลักษณะของสายพานที่นามาใช้มีลกั ษณะเป็ น
ตาข่ายห่าง ซึ่ งไม่เหมาะกับลักษณะของสิ นค้า ซึ่ งมีกา้ มปูเสี ยบอยูต่ รงปลาย 1 ด้าน เมื่อสิ นค้าจากตก
ลงมาจากสายพานโค้ง จึงทาให้กา้ มปูเสี ยบร่ องสายพานเกิ ดความเสี ยหาย จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยน
รู ป แบบ หรื อลัก ษณะสายพานโค้งใหม่ ที่มี อาจมี ช่ องห่ างเล็ กลง หรื อใช้แบบเรี ย บแทน เพื่ อให้
เหมาะสมกับสิ นค้า และสะดวกต่อการใช้งาน และในส่ วนการปรับลดระยะทางของสายพานช่วง
หลังที่ ไม่ได้ใช้งานออก และมี การย้ายตาแหน่ งตั้งแต่เครื่ องห่ อ Film ต่อเนื่ องไปหาพนักงานเก็บ
สิ นค้าใส่ รถแอร์ บาสเก็บสิ นค้าได้ จะทาให้สายการผลิตมีการไหลของสิ นค้า ได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะ
ช่วยลดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความล่าช้าของงานในการผลิตลงได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิ บ ัติ ง านในบริ ษ ัท ลัค กี้ ยู เ นี่ ย น ฟู้ ด ส์ จ ากัด ฝ่ ายผลิ ต (Production) ส่ งผลให้ เกิ ด
ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ซึ่ งจะมีดงั นี้
5.2.1 ด้ านทฤษฏี
- ได้รับความรู ้ และหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับด้านการเพิ่มผลผลิ ต (Productivity) ที่สามารถ
นามาใช้ในการทางานมากขึ้น
- ทาให้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาผลผลิต (Productivity) ต่าในกระบวนการผลิต
- สามารถนาหลักการและแนวทางการแก้ไขไปพิจารณาในการเลื อกปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ
สายการผลิตได้ และสามารถนาข้อมูลที่นาไปพัฒนาต่อยอดการปรับปรุ งกระบวนการผลิตต่อไป
5.2.2 ด้ านสั งคม
- ฝึ กทักษะกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ ต่างๆ เพิ่มมากขึ้ น ในวิเคราะห์ หาสาเหตุ และการหา
วิธีการแก้ไขสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
- ฝึ กทักษะการแก้ไขปั ญหา ฝึ กความกล้าที่จะตัดสิ นใจในการลงมื อแก้ปัญหา และเสนอ
ความคิดเห็นของตัวเองได้
- เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่คนรอบข้าง
- ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคในการทางาน และเรี ยนรู ้ถึงการใช้ชีวติ ในการทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
- ฝึ กความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จตามกาหนด การตรงต่อเวลา
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- สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานสหกิจศึกษาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในอนาคต
ได้
5.3 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจ
จากการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ในการ
ทางานต่างๆ มากมายได้เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับการทางาน และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความ
อดทนการปรับตัวให้เหมาะสมในการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรงต่อเวลาและทั้งนี้ ทาให้
สามารถนาการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาตลอด 4 เดื อนนี้ มาเป็ นแนวทางในการทางานในอนาคต รวมถึ ง
เรี ยนรู ้การทาโครงงานวิจยั และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนในอนาคตต่อไป
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รู ปที่ 5.1 ภาพขณะที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นไลน์การผลิต และทางานประจาวัน
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