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บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง โดยปั จจุบนั พบ
ปัญหาของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ค่าแรงงานสู งขึ้น ขณะที่ประสิ ทธิภาพในการผลิตลดลง จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาสาเหตุของโรงงาน พบว่าขั้นตอนการบรรจุกระป๋ องมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพที่
ลดลง ตามนโยบายแผนการผลิ ต เสนอให้ แ ก้ไ ขปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และก าหนดให้ ค่ า
เป้ าหมายการผลิตต้องเพิ่มขึ้น 11 % จากการศึกษาสาเหตุหลักที่แท้จริ งของปั ญหา โดยใช้หลักการ
คิวซี สตอรี่ (QC-Story) และเครื่ องมือวิเคราะคุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC Tools) ในกระบวนการผลิต
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง ซึ่ งการทดสอบสาเหตุโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา พบว่ามี 2 สาเหตุหลัก คือ 1)
บุคคล พบว่าพนักงานไม่ใช่พนักงานประจา การเปลี่ยนรหัสการผลิตที่ใช้เวลานาน การเปลี่ยนช่วง
น้ าหนักในการผลิ ต การรอเศษปลา การรอปลาขูดเลื อด การรอปลาคัดก้างที่ แผนกบรรจุ และ 2)
เครื่ องจักรที่มีจงั หวะเครื่ องสับปลาไม่สมดุ ลกับโซ่ ตวั พากระป๋ อง กระป๋ องติดฝาดีด เมื่อกาหนด
แนวทางการแก้ไขสาเหตุ พบว่าฝ่ ายผลิตได้จดั ให้มีอบรมพนักงานใหม่เรื่ องวิธีการชัง่ น้ าหนัก การ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงรหัสการผลิตเดิม ให้นอ้ ยที่สุด ฝ่ ายวิศวกรรมฝึ กช่างให้มีความชานาญใน
การเปลี่ยนอุปกรณ์ จัดแบ่งงานตามความสามารถงาน การปรับปรุ งเครื่ องจักรใหม่ ฝ่ ายควบคุมการ
ผลิตด้วยการจัดภาคสนามแผนกบรรจุ โดยการลดพนักงานชัง่ ปลาลง หาเศษปลาจากแหล่งอื่น และ
วางแผนการเดินไลน์บรรจุ เมื่อดาเนิ นงานติดตามผล พบว่า พนักงานไม่ประจาสามารถทางานได้
มากกว่าเดิม 5 กระป๋ อง/นาที ลดการสู ญเสี ยเวลาการเปลี่ยนรหัสการผลิตลง 0.55% ลดการสู ญเสี ย
เวลาการซ่ อมเครื่ องสับปลาและเปลี่ยนช่วงน้ าหนักลง 0.94% ลดการสู ญเสี ยเวลาการซ่ อมเครื่ องปิ ด
ผนึ กลง 3.75% ลดการสู ญเสี ยเวลาการรอเศษปลาลง 12.94% ลดการสู ญเสี ยเวลารอปลาขูดเลื อด
และคัดก้างลง 1.68% ตามลาดับ โดยมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตในกระบวนการบรรจุกระป๋ องเพิ่มขึ้น
13% ตรงตามนโยบายของบริ ษทั จึงได้ทาการจัดทาคู่มือให้เป็ นแบบแผนการดาเนินงานของโรงงาน
ต่อไป
คาสาคัญ : ปลาทูน่า, กระป๋ อง, ประสิ ทธิภาพการผลิต
ผูต้ รวจ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสหกรรม จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง
และถุง Pouch ซึ่ งในกระบวนการผลิ ตสิ นค้า จะเริ่ มต้นจากการนาปลาทู น่าแช่ แข็งมาละลายแบบ
หมุนเวียนน้ า (Flow water) หลังการละลายอุณหภูมิในตัวปลาควรอยูร่ ะหว่าง -6 ถึง 4 องศาเซลเซียส
จากการสุ่ มวัดอุณหภูมิปลา 3 ตัว จากตาแหน่ง บน กลาง และล่าง ของถังปลา เมื่อละลายเรี ยบร้ อย
พนักงานจะผ่าท้อง ควักไส้ และเข้าสู่ การอบด้วยตูอ้ บอุณหภูมิในการอบ 100 องศาเซลเซี ยส เวลาใน
การอบจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของปลา อุณหภูมิในตัวปลาหลังอบควรอยูร่ ะหว่าง 50-55 องศาเซลเซี ยส
จากนั้นนาปลามาลดอุณหภู มิดว้ ยการ Spray น้ า อุณหภูมิหลัง Spray ปลาขนาดเล็กควรต่ ากว่า 45
องศาเซลเซี ยส ปลาขนาดใหญ่ควรต่ากว่า 48 องศาเซลเซี ยส จากนั้นจะนาไปขูดหนัง/ขูดเลือด การ
ขูดเลือด มีอยู่ 3 เกรด ได้แก่เกรดมาตรฐาน อเมริ กา และแคนาดา โดยเกรดมาตรฐานไม่ขูดผิวเหลือง
ออก เกรดอเมริ กาขูดผิวเหลืองออก 80 เปอร์ เซ็น และเกรดแคนาดาขูดผิวเหลืองออก 100 เปอร์ เซ็น
เรี ยกชิ้นปลาที่ได้วา่ ลอย จากนั้นอาจมีการลดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เรี ยกว่า ปลาโม่หรื อปลาบิด
ก่อนนามาบรรจุอาจมีการคลุ กผสม โดยการบรรจุมี 2 แบบ ได้แก่ กระป๋ อง และ Pouch การบรรจุ
กระป๋ องมีเครื่ อง 3 ประเภท ได้แก่ Filler Herfarga และ Luthi โดย Filler จะใส่ ปลาโม่ที่ผา่ นการคลุก
ผสมลงในเครื่ องโดยจะมีรูดา้ นล่างของเครื่ องให้พนักงานใส่ ปลาโม่ลงในกระป๋ อง ส่ วน Herfarga
และ Luthi จะใช้ลอยผสมปลาโม่ โดยเครื่ องจะอัดปลาลงในกระป๋ อง จากนั้นกระป๋ องจะวิ่งตาม
สายพานโดยพนักงานจะชัง่ น้ าหนักให้ได้มาตรฐานแล้ววางบนสายพานเพื่อเติม Solution และเข้าสู่
การปิ ดผนึก (Seamer) แบบ Double seam หลังจากนั้นทาการฆ่าเชื้ อด้วย Retort แล้วนาไป Cooling
ก่อนเข้าเช็คกระป๋ อง และนาไปเก็บในคลังสิ นค้า
เนื่ องจากกระบวนการบรรจุกระป๋ องในปั จจุบนั มี ตน้ ทุ นการผลิ ตสู งขึ้น ค่าแรงสู งขึ้น แต่
ประสทธิ ภาพที่ ได้เท่าเดิ ม เพราะเสี ยเวลาในการรอปลา การซ่ อมเครื่ องสับปลา และซ่ อมเครื่ อง
Seamer เป็ นต้น ส่ งผลต่อกระบวนการบรรจุกระป๋ องให้เกิดความล่าช้า และเสี ยเวลาการทางานของ
พนัก งาน จึ ง จัด ท าโครงการนี้ เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง ที่ ท าให้ ป ระสทธิ ภ าพต่ า และเพื่ อ ท าให้
กระบวนการบรรจุ ก ระป๋ องมีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ด โครงการวิจยั นี้ จึง มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ลดการ
เสี ย เวลาในกระบวนการบรรจุ ก รป๋ องให้ น้ อ ยลง และหาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการบรรจุกระป๋ องให้มากยิง่ ขึ้น

1

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพกระบวนการบรรจุกระป๋ องต่ า รวมทั้งหา
แนวทางการปรั บ ปรุ งกระบวนการบรรจุ ก ระป๋ อง เพื่ อ ท าให้ ก ระบวนการบรรจุ ก ระป๋ องมี
ประสิ ทธิภาพสุ งสุ ด
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย (เริ่ มวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561)
1. ศึกษากระบวนการผลิตบรรจุกระป๋ อง โดยเริ่ มจากกระบวนการขูดหนัง การขูดเลือด การ
บรรจุ และการปิ ดผนึก
2. ศึ กษาและสังเกตขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบรรจุ ในระหว่างการเสี ยเวลาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุกระป๋ อง และศึกษาการทางานของเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการบรรจุ
กระป๋ อง
3. ศึกษาลักษณะการเสี ยเวลาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบรรจุกระป๋ อง
4. ใช้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาตามหลักคิวซี สตอรี่ (QC Story) และเครื่ องมือที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล (7 QC Tools)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำบริษัทจะได้ รับ
1. กระบวนการบรรจุกระป๋ องมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
2. สามารถลดต้นทุนค่าแรงได้
3. ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องต่า
4. บริ ษทั สามารถนามาตรการไปใช้ในกระบวนการบรรจุกระป๋ อง เพื่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำนักศึกษำจะได้ รับ
1. สามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
2. สามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน
3. สามารถนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทางานได้
4. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานในสถานที่จริ งไปใช้กบั การทางานในอนาคตได้
5. สามารถนาความรู ้จากการฝึ กงานไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

บทที่ 2
เอกสารและโครงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ผลิตภาพ (Productivity)
ผลิตภาพ หรื อ อัตราผลผลิต (Productivity) มักจะได้ยินกันในชื่ อเรี ยกว่า “การเพิ่มผลผลิต”
เป็ นกุญแจสาคัญไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ในเชิ งเศรษศาสตร์ ผลิ ตภาพเป็ นดัชนี ช้ ี วดั
ความมีประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตในรู ปแบบของผลผลิตที่ได้ต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆของ
องค์การ และยังเป็ นหัวใจหลักในการวัดมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิต แม้คาว่าผลิตภาพหรื ออัตรา
ผลผลิ ต จะมี ใ ช้ ม านานแล้ ว แต่ ก็ มี ผู ้ใ ช้ ค าอื่ น ๆที่ มี ค วามหมายคล้า ยคลึ ง กัน อี ก หลายค า เช่ น
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต หรื อการเพิ่มผลผลิ ต เป็ นต้น ซึ่ งก็มีความหมายเดี ยวกัน คือ ความสามารถ
หรื อประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ ยนปั จจัยหรื อทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิ ตให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การเพิ่มผลผลิ ต หมายถึ งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า อันนาไปสู่ การ
พัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Sustainable Development) หรื อการปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement) ด้วยจิตสานึ กเป็ นแรงผลักดัน และใช้เทคนิ คและเครื่ องมือในการเพิ่มผลผลิ ต/ผลิ ต
ภาพ (Productivity Techniques and Tools) เป็ นตัวช่วยให้ประสบความสาเร็ จ
เนื่ องจากผลิตภาพคือดัชนี วดั ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร ดังนั้นจึงแสดงในรู ปของ
สมการ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์หรื อผลิตผลที่ได้
ผลิตภาพ =
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
2.1.1 การวัดผลิตภาพ
การวัดผลิตภาพ มีการวัดใน 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ การวัดผลิตภาพเชิงรวม และการวัดผลิต
ภาพเชิงปัจจัยการผลิต
2.1.1.1 การวัดผลิตภาพเชิงรวม เป็ นการวัดในเชิงมูลค่าเพิ่ม โดยวัดออกมาเป็ น
ค่าเงินและแปลงมูลค่าตามฐานปี ที่ใช้ มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีหกั ลบ และวิธีบวก
2.1.1.2 การวัดผลิตภาพเชิงปั จจัยการผลิต เป็ นการวัดในเชิงปริ มาณตามปั จจัยการ
ผลิต ซึ่ งคานวณได้ง่ายๆ โดยไม่ตอ้ งใช้การแปลงมูลค่าตามฐานปี มาใช้ อาจวัดตามปั จจัยการผลิต
ต่างๆ ได้ในลักษณะ ดังนี้ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพเครื่ องจักร ผลิตภาพวัตถุดิบ ผลิตภาพการใช้
พื้นที่ ผลิตภาพพลังงาน
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2.1.2 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
หากพิจารณาจากสมการแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการปรับปรุ งผลิ ตภาพ คือการเพิ่มอัตราส่ วน
ระหว่างผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารที่ ไ ด้ต่อทรั พยากรที่ ใช้ ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นได้จากทางใดทางหนึ่ งใน 5
แนวทางดังนี้
1. เพิ่มผลผลิตโดยใช้ทรัพยากกรให้นอ้ ยลง
2. เพิ่มผลผลิตโดยพยายามใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
3. เพิ่มผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น แต่ในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าเดิม
4. คงปริ มาณผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าเดิม
2.1.3 ปั ญหาทัว่ ไปในอุตสาหกรรม
การทางานในอุตสหากรรมนั้นมีสาเหตุมากมายที่ก่อให้เกิดความสิ้ นเปลือง เกิดการสู ญเสี ย
โดยเปล่าประโยชน์ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตตกต่าและไม่บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เกิดจากสาเหตุ
ต่าง ๆ และพบเห็นกันเป็ นประจาพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1. เกิดของเสี ยในกระบวนการผลิต การเกิดของเสี ยในการผลิตนั้นไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใด
ย่อมจะส่ งผลกระทบต่อความสู ญเสี ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การสิ้ นเปลื อ วัตถุดิบ พลังงาน ค่าเสื่ อม
ของเครื่ องจักร ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขงานเสี ยหรื อจากการทางานล่วงเวลาเพื่ อเพิ่ม
ผลผลิตชดเชยผลิตภัณฑ์ที่เสี ยไป และความพยายามทั้งหลายที่ตอ้ งใช้ไปในกระบวนการผลิต เป็ น
การสู ญเสี ยของทรัพยากรและเกิดความสิ้ นเปลืองอย่างน่าเสี ยดาย เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตสู งขึ้นกว่าที่ควรเป็ น
2. เครื่ องจักรขัดข้องหรื อชารุ ดเสี ยหายบ่อย ๆ เป็ นผลให้ตอ้ งมีการหยุดชะงักของการผลิ ต
และทาให้เกิดของเสี ย ข้อนี้ มกั จะเกิดขึ้นกับโรงงานที่ใช้เครื่ องจักรกลางเก่า กลางใหม่ และโรงงาน
ที่เครื่ องจักรมีอายุการใช้งานมายาวนาน ขาดการบารุ งรักษาที่ดีพอ หรื อการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร
โดยขาดความระมัดระวังหรื อผิดวิธี ทาให้ การผลิตไม่ต่อเนื่ อง มีการสะดุดหยุดผลิตบ่อย ๆ มีของ
เสี ยในการผลิต ผลผลิตไม่ได้ตามเป้ าหมาย บางครั้งทาให้สิ้นเปลืองโสหุ ้ยและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น
ๆ อีกและเป็ นผลลัพธ์ให้เกิดต้นทุนสู งขึ้น
3. เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนเนื อง ๆ อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมมักจะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายกับทรัพย์สินของโรงงาน ทาให้ตอ้ งหยุดการผลิต คนงานอาจบาดเจ็บ พิการ หรื อเสี ยชี วิต
ตามความรุ น แรงของแต่ ล ะกรณี นอกจากนี้ ยัง มี ผ ลกระทบถึ ง ขวัญ ก าลัง ใจในการท างานของ
พนักงานคนอื่น ๆ ในโรงงานนั้นด้วย ความสู ญเสี ย ทั้งที่ประเมินค่าได้และประเมินค่ามิได้น้ ี ยอ่ มทา
ให้ผลผลิตตกต่าอย่างแน่นอน
4. มีการรอคอย ชะงักงันในกระบวนการผลิต หรื อเปลี่ยนแปลงการผลิตอยูเ่ สมอๆ การผลิต
ที่ไม่ราบรื่ น มีการรอคอยเพราะชิ้นส่ วนและวัสดุ จดั ส่ งไม่ต่อเนื่ อง อุปกรณ์ เครื่ องจักรไม่พร้ อมต่อ
การผลิ ต ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตลดลง การเปลี่ ยนแปลงการผลิตบ่อยๆ อาจเกิ ดเนื่ องจากขาด
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การวางแผนการผลิตที่ดี หรื อมีการแทรกของคาสั่งเร่ งด่วนต่างๆ ที่มกั ส่ งผลต่อการปรับสายการผลิต
และเป็ นเหตุที่ทาให้ผลผลิตตกต่า
5. ขาดระเบียบและระบบงานที่ ดี เช่ นคาสั่งงานที่ไม่ชัดเจน ขั้นตอนการทางานที่ไ ม่เป็ น
มาตรฐาน ทาให้มีการทางานซ้ าซ้อน ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานใหม่อยู่ตลอดเวลา
และต้องใช้ความพยายามในการทางานให้สาเร็ จลุล่วงมากเกินกว่าที่จาเป็ น
6. สัมพันธภาพในหน่ วยงานไม่ดี เกิ ดการเกี่ ยงกันในความรับผิดชอบหรื อการโยนกลอง
กัน ทาให้ขาดน้ าใจของการทางานร่ วมกันเป็ นทีม ขาดความร่ วมมือช่วยเหลือกัน ระหว่างพนักงาน
ในแผนกงานหรื อระหว่างแผนกงาน
7. พนักงานขาดความตั้งใจในการทางานหรื อเลื่อยชา การขาดความตั้งใจในการทางานของ
พนักงานอาจจะแสดงออกได้ในหลายรู ปแบบ เช่น ทางานไม่ได้มาตรฐาน มาสาย หรื อขาดงานเป็ น
ประจา สร้ างความยุ่งยากต่อการผลิ ตที่มีข้ นั ตอนต่อเนื่ อง แม้จะมีการจูงใจโดยการให้รางวัล หรื อ
กาหนดบทลงโทษแล้วก็ไม่ได้ผล ความไม่กระตือรื อร้นของพนักงานเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก
และซับซ้อนเพราะมีสาเหตุมาจากทั้งปั จจัยภายในและภายนอกองค์การ เมื่อเกิ ดขึ้นก็จะส่ งผลให้
ผลผลิตตกต่าลง หรื อมีของเสี ยซ่อนเร้นอยูใ่ นกระบวนการ
8. พนักงานไม่สามารถทางานได้เต็มความสามารถ เกิ ดจากสภาพแวดล้อมการทางานไม่
เหมาะสม เช่น ร้อนเกินปกติ มีเสี ยงดังเกินควร สถานที่ทางานสกปรก มีฝุ่นละอองมาก การถ่ายเท
อากาศไม่เพียงพอ มีสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของร่ างกาย ฟุ้งกระจายอยูท่ วั่ ไป เป็ นต้น การ
ขาดแคลนเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการทางานก็เป็ นอุปสรรคอีกประการหนึ่ งที่ทาให้พนักงานไม่
สามารถทางานได้เต็มความสามารถ เช่นกัน
9. พนักงานทางานไม่ถูกวิธีและขั้นตอนการทางาน เกิ ดจากการปรับเปลี่ ยนวิธีการทางาน
หรื อเพราะความไม่รู้ของพนักงาน หรื อบางครั้งเพราะเป็ นงานง่าย ๆ ที่ผอู ้ อกแบบกระบวนการคิดว่า
ไม่จาเป็ นต้องมีการสอนงาน ทาให้พนักงานแต่ละคนต้องค้นหาวิธีการทางานของตนเอง ซึ่ งไม่แน่
ว่า เป็ นการท างานที่ ถู ก วิ ธี แ ละขึ้ น ตอนหรื อ ไม่ และอาจจะส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ภาพตกต่ า กว่ า ระดับ
มาตรฐาน
10. ขั้นตอนวิธีการทางานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ เกิดจากระบบงานที่ออกแบบไว้เดิมสามารถ
ตอบสนองความต้องการหรื อการแข่งขันได้ ไม่มีการปรับเทคโนโลยีการผลิตให้ทนั สมัย หรื ออาจ
เกิดจากกระบวนการขาดการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ มีวธิ ี การและขั้นตอนการ
ทางานมากเกิ นความจาเป็ นมี กิจกรรมที่ ไม่สร้ างมู ลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหลัก ของ
องค์การ[1]

6

2.2 แผนภูมิกจิ กรรมพหุคูณ (Multiple Activity Chart)
แผนภูมิกิจกรรมพหุ คูณหรื อแผนภูมิกิจกรรมร่ วมนี้ ใช้แสดงความสัมพันธ์ของการทางาน
ของพนัก งานหลายคนซึ่ ง ต้องทางานเกี่ ย วข้องกันตั้ง แต่ สองคนขึ้ นไป หรื อคนงานหลายคนซึ่ ง
ทางานร่ วมกันในบริ เวณเดียวกัน หรื อต้องใช้เครื่ องจักรร่ วมกัน อาจเป็ นการศึกษาการทางาน ของ
พนักงานคนเดี ยว ซึ่ งทางานสัมพันธ์กบั เครื่ องจักรหรื อต้องดู แลเครื่ องจักรหลายเครื่ อง พร้ อมกัน
จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ลงบนแผนภูมิน้ ี ก็เพื่อที่ จะวิเคราะห์กิจกรรมที่ ทาร่ วมกัน และแยกทา
เพื่อลดเวลาว่างงานของพนักงานและเครื่ องจักรลง หรื อเพิ่มผลิ ตภาพในการ ทางาน การวิเคราะห์
แผนภูมิในลักษณะนี้อาจกระทาได้ในสองรู ปแบบ คือ วิเคราะห์ในลักษณะ ของกิจกรรมที่ทาโดยใช้
สัญลักษณ์ท้ งั 5 ตัวของการวิเคราะห์กระบวนการ หรื อวิเคราะห์โดย ใช้แกนของเวลา ตัวอย่างของ
แผนภูมิมาตรฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
แผนภูมิแสดงกิจกรรมร่ วมนี้อาจแบ่งออกได้เป็ น
1. แผนภูมิวเิ คราะห์การทางานระหว่างพนักงานกับเครื่ องจักร (Man-Machine Chart)
2. แผนภูมิวเิ คราะห์การทางานของกลุ่มพนักงาน (Gang Process Chart) [2]
2.3 กระบวนการแก้ ไขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)
QC story เป็ นขั้นตอนหนี่ งในการแก้ไขปั ญหาภายใต้เงื่ อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ
ถึงหลักการในการบริ หารโครงการด้วยวงจร PDCA ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดหัวข้อปั ญหา (Plan and Problem definition) จะได้มาจากการกาหนดแนวคิด
ของกลุ่ม เพื่อกาหนดความคาดหมายของลูกค้า สาหรับเป้ าหมายคุณภาพ เมื่อได้ปัญหามา ให้นาไป
วิเคราะห์ดว้ ยหน้าต่างปั ญหาของโฮโซตานิ เพื่อเลือกปั ญหาประเภท A (ปั ญหาที่ไม่ทราบสาเหตุและ
มาตรการแก้ไข เพื่อกาหนดหัวข้อปั ญหาต่อไป)
2. การสารวจเพื่อหาข้อมูล /เพื่อหาลักษณะจาเพาะ (Data and Detail) โดยใช้คาถาม what
where when who How Why การเลื อกปั ญหาจะเลื อกบนพื้นฐานทั้ง 3 ประการ คือ ความถี่ของการ
เกิดปั ญหา ความรุ นแรงของลูกค้า ความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา
3. การวิเคราะห์สาเหตุ/สรุ ปมาเป็ นแผนงาน (Analysis) เป็ นการนาโครงการที่วิเคราะห์
และแก้ปั ญ หาโดยอาศัย การสั ง เกตการณ์ ที่ ไ ด้แ สดงผลลงในแผนภู มิ ข องแกนท์ ซึ่ งแผนภู มิ น้ ี
นอกจากจะใช้วางแผนแล้ว ยังสามารถใช้เฝ้าพินิจเพื่อควบคุมโครงการด้วย
4. ทาตามแผนงาน/ตามเป้ าหมาย/เก็บผลที่ได้ (Action) ดาเนิ นการดังนี้ กาหนดสมมุติฐาน
ของสาเหตุ โดยผ่านการระดมสมองจากสมาชิ กในกลุ่ม ทาการรวบรวมข้อมูลสาหรับการพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริ ง โดยอย่าลื มแยกแยะสาเหตุ จากการปฏิบตั ิงานและการควบคุ ม ในการระดมสมองผ่าน
การสัง เกตการณ์ จากหลัก การ 3 จริ ง คื อ สถานที่ เกิ ดเหตุ จริ ง สภาพแวดล้อมจริ ง และของจริ ง
เครื่ องมือที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล คือ แผนภาพก้างปลา และพิจารณาเลือกสาเหตุ
ในรู ปก้างปลาและทาการพิสูจน์ดว้ ย เครื่ องมือที่เหมาะสมต่อไป
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5. เปรี ยบเทียบผล/ปรับแก้/ทบทวนตามข้อกาหนด (Study and Review) จะเป็ นการกาหนด
มาตรการตอบโต้เพื่ อการแก้ไ ขหรื อปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ค านึ ง ถึ ง ขบวนการพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Kaizen) คื อ มาตรการที่ คนในกลุ่ มคิดได้เอง และมีความสามารถใน การทาได้จริ ง โดยมีเจตนา
ต้อ งการให้ คิ ด เป็ น ไม่ ต้อ งใช้ เ งิ น มาแก้ไ ข และต้อ งมี ค วามมัน่ ใจว่ า วิ ธี ก ารแก้ไ ขที่ ส นใจนั้น
สอดคล้องกับสาเหตุหลักของปั ญหาจริ ง
6. ทดสอบท าซ้ า/ติ ด ตามผล/ท าแผน/ก าหนดเป็ นมาตรฐาน (Act/Standardization)
ประเมินผลโดยทาการตรวจสอบประเมินผลการแก้ปัญหา โดยการเก็บข้อมูลของลักษณะจาเพาะตัว
เดี ย วกับ ที่ ไ ด้ ต้ ัง เป้ า หมายไว้แ ต่ แ รก แล้ ว น าเสนอผลการแก้ ไ ขปั ญ หาออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
ผลประโยชน์ที่สามารถวัดเป็ นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
7. วางมาตรฐานเพื่ อ ใช้ป ฏิ บ ัติ / เป็ นข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นอนาคต (Plans for the future) เพื่ อ
จุดประสงค์ในการรักษาสภาพของมาตรการตอบโต้ที่ประยุกต์ใช้ไปแล้ว ให้ดารงไว้ในระบบเพื่อมิ
ให้ปัญหานั้นๆเกิดขึ้นซ้ าอีก [3]
2.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล (7 QC tools)
เครื่ องมือคุ ณภาพ 7 ชนิ ด นับได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องมื อเหล่ านี้ เป็ นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิ ติ การใช้หลักการ
ทางด้านเหตุผล และศาสตร์ ความรู ้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปั ญหาแต่
ละชนิด เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้ มีที่มาจากองค์กรหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า Union of Japanese
Scientists and Engineers และกลุ่ ม Quality Control Research Group ซึ่ ง ได้ถู ก จัดตั้ง ขึ้ น ในปี ค.ศ.
1946 เพื่อค้นคว้าและทาการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องระบบการควบคุ ม
คุ ณภาพให้กบั อุตสาหกรรมภายในประเทศของญี่ปุ่น โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นค้าของ
ญี่ปุ่นให้สามารถเข้าสู่ การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิ จในสมัย
นั้นอย่างอเมริ กา และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
จากนั้นได้มี ก ารก าหนดมาตรฐานอุ ตสาหกรรมของประเทศญี่ ปุ่ น (Japanese Industrial
Standards) หรื อ JIS marking system ได้นามาบังคับใช้เป็ นกฏหมายในปี ค.ศ. 1950 และยังได้มีการ
เปิ ดสัมมนาทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ
โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Dr. W. E. Deming เป็ นผูน้ าในโครงการ นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
พัฒนาคุ ณภาพ ซึ่ งต่อมาก็ได้มีการตั้ง รางวัล Deming Prize อันมี ชื่อเสี ยงทัว่ โลก เพื่อมอบให้ก ับ
องค์กรอุตสาหกรรมหรื อโรงงานที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพดีเด่นของญี่ปุ่น
ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ทางญี่ปุ่นได้เชิญ Dr. J. M. Juran มาทาการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักการ
ควบคุ มคุ ณภาพ เพื่อสร้ างรากฐานความรู ้ ความเข้าใจแก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์ก รในการนา
เทคนิ คเหล่ านี้ มาใช้งาน โดยได้รับความร่ วมมื อจากพนักงานทุ กฝ่ าย นับเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการ
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พัฒนาและรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด ที่เรี ยกกันว่า 7 QC Tools มาใช้
อย่างแพร่ หลายจนทุกวันนี้
เครื่ องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิดที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้ทวั่ โลกนั้น มีดงั ต่อไปนี้
1. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) คือแผนภูมิแบบหนึ่ งที่นามาใช้ในการแสดงให้เห็น
ขนาดของปั ญ หาและเพื่ อ จัด ล าดับ ความส าคัญ ของปั ญ หา ชื่ อ แผนภู มิ มี ที่ ม าจากชื่ อ ของนัก
เศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อVilfredo Federico Damaso Pareto ซึ่ งเป็ นผูค้ ิดค้นหลักการนี้นนั่ เอง
2. ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรื อผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
บางครั้งเรี ยกว่า Ishikawa Diagram ซึ่ งเรี ยกตามชื่ อของ Kaoru Ishikawa ผูซ้ ่ ึ งเริ่ มนาผังนี้ มาใช้ในปี
ค.ศ. 1953 เป็ นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กราฟ (Graph) คือ แผนภาพประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็ นการนาเสนอข้อมูลเป็ นรู ปภาพ
แทนคาบรรยาย โดยมีเป้าหมายหลักคือ ต้องทาให้ผทู ้ ี่ดูกราฟสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ วที่สุด
4. ใบตรวจสอบ (Checksheet) หรื อที่ นิ ย มเรี ยกกัน ว่ า Check Sheet เป็ นแผ่ น งานที่ ไ ด้
ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสาคัญ ๆ ได้ง่ายและ
เป็ นระบบ
5. ผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์
ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริ ง
6. ฮีสโตแกรม (Histogram) เป็ นแผนภูมิแท่งที่บอกถึ งความถี่ที่เกิ ดขึ้นในแต่ละชั้นความถี่
นั้น ๆ โดยแต่ละแท่งจะวางเรี ยงติดกัน แกนนอนจะกากับด้วยค่าขอบบนและขอบล่างของชั้นนั้น
หรื อใช้ค่ากลาง (Midpoint) ส่ วนแกนตั้งเป็ นค่าความถี่ในแต่ละชั้น ความสู งของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่
กับความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น
7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือแผนภูมิที่มีการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตาม (ข้อกาหนด
ทางเทคนิ ค (Specification)) เพื่อเป็ นแนวทางในการควบคุมกระบวนการ โดยการติดตามผลชอง
ข้อมูลที่เกิ ดขึ้น เทียบกับ Spec. และขีดจากัดบน – ล่าง (Control limit) ที่ได้ทาการคานวณไว้ตาม
วิธีการทางสถิติ[4]
2.5 การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
เทคนิ ควิธีการทางสถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมุ ติฐานเพื่ อเปรี ยบเที ยบค่า เฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตัวอย่างหนึ่งกลุ่มกับประชากร หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อาจมีความสัมพันธ์
กันหรื อเป็ นอิสระต่อกันก็ได้โดยกลุ่มตัวอย่างต้องงสุ่ มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ และ
ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร
1. One sample test
Compare means ด้ว ย One Sample test เป็ นการเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล 1 กลุ่ ม กับ ค่ า ที่ เ ป็ น
มาตรฐานหรื อค่าที่ มีอยู่ก่อนแล้วอาจเป็ น Z test หรื อ t test ขึ้ นกับขนาดของประชากรหรื อขนาด
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ตัวอย่าง หากเป็ นการทดสอบประชากร หรื อขนาดตัวอย่างนั้นๆใหญ่ เช่น มากกว่า 30 หรื อ 100 (ใน
กรณี การทดสอบที่มีปัจจัยกวนมาก) ให้ใช้ Z test และยังต้องขึ้นกับความแปรปรวนของประชากร
ด้วย หากทราบความแปรปรวนของประชากรให้ใช้ t หากไม่ทราบให้ใช้ S แต่หากขนาดตัวอย่างเล็ก
ให้ใช้ t test
2. Paired sample test (เปรี ยบเทียบแบบจับคู่สิ่งทดลอง)
Compare means ด้วย paired samples T test ข้อมูล 2 กลุ่ม ที่เป็ นไม่อิสระต่อกัน (เช่น สัตว์
ตัวเดี ยวกันหรื อฝาแฝดกัน เป็ นต้น) รู ปแบบนี้ จะมีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มเหมือนๆ กันอยู่
แล้ว
3. Independent test (เปรี ยบเทียบแบบรวมกลุ่ม)
Compare means ด้วย independent t-test เป็ นการทดลองที่ sample แต่ละตัวเป็ นอิสระต่อ
กัน เป็ นการทดสอบข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน ทดสอบว่า mean ต่างกันหรื อไม่[5]

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ (แสดงแผนทีป่ ระกอบ)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด เลขที่ 94/6 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตาบลท่า
ทราย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด อยู่ในเครื อไทยยูเนี่ ยน ผูผ้ ลิ ตและส่ งออก
อาหารทะเลแปรรู ปอันดับหนึ่ งของประเทศไทย จากประสบการณ์ในการผลิตกว่า 40 ปี และความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุ ณภาพของกระบวนการผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้อง
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างหลากหลาย
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ไทยยูเนี่ ยนเริ่ มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2520 ภายใต้บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง จากนั้น ในปี 2531 ได้ก่อตั้ง บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน
โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) หรื อ ทียูเอฟ (ปั จจุบนั เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป
จากัด ((มหาชน) หรื อ ทียู) เพื่อดาเนิ นธุ รกิจผลิตและส่ งออกอาหารทะเลแช่แข็งเมื่อ พ.ศ. 2531 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 25 ล้านบาท จากนั้นในพ.ศ 2535 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั มิตซู บิชิ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด และ บริ ษทั ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายรายใหญ่ใน
ประเทศญี่ปุ่น และเป็ นลูกค้าและผูจ้ าหน่ายของบริ ษทั ฯ โดยทั้งสองบริ ษทั มีส่วนสาคัญในการช่ วย
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่ อง ต่อมาบริ ษทั ฯ
ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2537
บริ ษทั ฯ มีการทารี แบรนด์ดิ้งธุ รกิจของไทยยูเนี่ ยนทัว่ โลกภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม
และแบรนด์องค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็ นหนึ่ งเดียว และมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกัน เพราะจากการที่
ไทยยูเนี่ ยนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีธุรกิ จครอบคลุมทัว่ โลก ดังนั้น การทางานร่ วมกันจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้มาผสมผสานรวมกันย่อมเป็ นเรื่ องสาคัญต่อการขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายในอนาคตข้างหน้า
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดทุกขั้นตอนในระบบห่วง
โซ่ อุ ป ทาน ไทยยู เ นี่ ย นส่ ง ที ม งานออกตรวจสอบ ณ สถานที่ จ ริ ง รวมทั้ง วิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารและ
มาตรฐานการผลิ ต การตรวจสอบมาตรฐานซัพพลายเออร์ ของเรารวมถึ ง การส่ งมอบรายงานอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดทั้งข้อตกลงการซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงและการตรวจสอบ
กับซัพพลายเออร์ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามีการดาเนิ นการได้ตามมาตรฐานของไทยยูเนี่ ยน บนพื้นฐาน
เบื้องต้นด้านความปลอดภัยอาหารบริ ษทั มีห้องปฏิ บตั ิการทดสอบอาหารของตนเองซึ่ งได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งได้รับ
รางวัลห้องปฏิ บตั ิการดี เด่ น ในปี 2553 จากสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไทยยูเนี่ ยนยังคงเดินหน้าสู่ ความเป็ นเลิศในเรื่ องความปลอดภัยด้านอาหารและการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นได้จากการได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่ น ISO 9001:2008, ISO 14000, ISO 50001, OHSAS18001 HACCP,
มาตรฐาน GMP , มาตรฐาน BRC, มาตรฐาน IFS, มาตรฐานอาหารโคเชอร์ และมาตรฐานอาหารฮา
ลาล
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารทะเลแปรรู ป (ambient seafood) นั้น ประกอบด้ว ยสิ น ค้า หลัก คื อ
สิ นค้าบรรจุกระป๋ องที่จาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภคผ่านช่องทางค้าปลีกและบางส่ วนผ่านช่องทางค้าส่ ง โดย

12
ผลิตภัณฑ์หลักในกล่มุผลิตภัณฑ์น้ ี รวมสิ นค้าปลาทูน่า ปลาซาร์ ดีน ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล
และปลาเฮอร์ ริ่งโดยลักษณะการทาธุ รกิจและอัตราการทากาไรของสิ นค้าต่างๆ ในกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน โดยผู บ้ ริ โ ภคจะให้ ค วามสนใจในแบรนด์สิ น ค้า เป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มนี้ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ที่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ี จะ
สามารถตั้งราคาที่สูงกว่าสิ นค้ารับจ้างผลิตที่ติดตราของผูค้ า้ ปลีกทัว่ ไปได้ โดยเป็ นผลพวงจากความ
ภักดีของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อแบรนด์ และส่ วนต่างทางด้านราคานั้นจะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั สถานะ
ทางการตลาดของแบรนด์ ลักษณะการแข่งขันในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ ความเป็ นเอกลักษณ์ ของแบรนด์
และความรู ้สึกผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์ เป็ นต้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่ เย็น แช่เยือกแข็ง และสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสิ นค้า
อาหารทะเลซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วจะจาหน่ ายตรงให้กบั ร้ านอาหาร โรงแรม ผูป้ ระกอบการอาหาร
โดยจาหน่ ายเป็ นวัตถุ ดิบในการปรุ งอาหารเพื่อจาหน่ ายให้แก่ผูบ้ ริ โภค ปลายทางต่อไป อย่างไรก็
ตาม ยังมีผลิ ตภัณฑ์บางส่ วนที่ถูกจาหน่ ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางค้าปลีกโดยสิ นค้าเหล่านี้ มกั
ถูกจัดเก็บอยูใ่ นตูเ้ ย็น หรื อตูแ้ ช่เพื่อทาให้อายุการจัดเก็บสิ นค้ายาวขึ้น และเนื่องจากอาหารสัตว์น้ าทั้ง
กุง้ และปลา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของห่ วง โซ่ อุปทานของธุ รกิจกุง้ ดังนั้นอาหารสัตว์น้ าจึงถูกรวมเป็ น
ส่ วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เพิ่มประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พร้อมปรุ งและพร้อมรับประทานของ
ไทยยูเนี่ ย น รวมทั้ง ผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทเบเกอรี่ สายงานธุ รกิ จอื่ นๆ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์และการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มาจากส่ วนผสมและวัตถุดิบส่ วนผสมและวัตถุดิบที่ได้จากผลิตภัณฑ์
พลอยได้ก็ถูกจัดอยูภ่ ายใต้กลุ่มธุ รกิ จนี้ เช่ นกัน ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประกอบด้วย ซอสปรุ งรส และ
อาหารพร้อมอุ่นเสริ ฟ เช่น ติ่มซา จาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิ ตปลาและกุง้ แก่
ลูกค้าเพื่อนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ ที่แสนอร่ อย เช่น พาย เค้ก ขนม
ปั งเนยและอื่นๆ ผลิตกระป๋ องเปล่าเพื่อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป รวมทั้ง
ยังมีบริ การพิมพ์สาหรับการทาฉลาก
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ MARINE INGREDIENTS การตั้งหน่ วยธุ รกิ จใหม่สาหรับดู แลผลิ ตภัณฑ์
ในกลุ่ม Marine Ingredients ทัว่ โลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสู งขึ้นของผูบ้ ริ โภคสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและมีโภชนาการ เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 หน่วยธุ รกิจนี้จะดาเนินธุ รกิจใน
ลักษณะธุ รกิจกับธุ รกิจ (B2B) เพื่อจาหน่ายส่ วนประกอบที่มีมูลค่าสู งที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์วิจยั
นวัตกรรมของไทยยูเนี่ ยน ซึ่ งจะทาให้ควบคุ มห่ วงโซ่ การผลิ ตทั้งระบบเพื่อผลิ ตเฉพาะผลิ ตภัณฑ์
พลอยได้ที่มีคุณภาพสู งนี้ เช่น หนังปลา และกระดูกปลา ที่ได้จากกระบวนการผลิตอาหารทะเลของ
เรา สารอาหารที่มีคุณค่านี้ ถูกใช้โดยผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่เน้นด้านโภชนาการ อาทิเช่น นม
ผงส าหรั บ ทารก เครื่ อ งส าอางค์ อาหารเสริ ม และโภชนาการด้า นคลิ นิ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ Marine
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Ingredients จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการนาผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ในกระบวนการแปรรู ปของเรามาใช้
และเป็ นหน่วยธุ รกิจสาคัญที่มีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อความยัง่ ยืนของไทยยูเนี่ยน
กลุ่ ม ผลิ ตภัณฑ์อาหารสั ตว์เลี้ ย ง ที่ ไ ทยยูเนี่ ย นเชื่ อ ว่า สั ต ว์เ ลี้ ย งเป็ นสมาชิ ก ที่ ส าคัญ ของ
ครอบครัว เฉกเช่นผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของเรา เราสร้างสรรค์อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงด้วยความใส่ ใจ
เป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้เพื่อนขนปุยได้รับอาหารที่มีคุณภาพสู งและรสชาติที่ดีที่สุด บริ ษทั ผสมเนื้ อปลา
ทูน่าสดกับส่ วนผสมตามธรรมชาติอื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของเราเปี่ ยมด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการและได้รสชาติ เช่ น ขนมขบเคี้ยวทามาจากซู ริมิ ตับปลาคอดกระป๋ อง และอาหารสุ นขั
และแมวแบบเปี ยกที่ทามาจากอาหารทะเล[6]

รู ปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร (แสดงผังการจัดองค์ กร)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสหกรรม จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2531
มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 14,000 คน มีวนั ทางานจันทร์ – เสาร์ (ทางาน 6 วัน:สัปดาห์) โดยเฉลี่ย
ทางานวันละ 20 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 3.3 ผังการจัดองค์กรของบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสหกรรม จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงานที่ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายเพิ่มผลผลิ ต (Productivity) ในส่ วนการศึกษา
งานโดยเรี ยนรู ้ งานทั้งระบบของกระบวนการผลิ ต และทาหน้าที่ เก็บข้อมู ลการเสี ยเวลาที่ เกิ ดใน
กระบวนการบรรจุ โดยโครงงานที่ได้รับมอบหมายคือเก็บข้อมูลการเสี ยเวลาที่เกิดขึ้นและศึกษาหา
สาเหตุเพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการเสี ยเวลา
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวจริ ยา คงเพชร ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกเพิ่มผลผลิต
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ศึกษาข้อมูล รวบรวมปั ญหา และ
สารวจสภาพปัจจุบนั
วิเคราะห์ปัญหา และการทดสอบ
สมมุติฐาน
กาหนดมาตรการการปรับปรุ งแก้ไข
ติดตามผลการดาเนินงาน
จัดทามาตรฐานหลังการปรับปรุ ง
สรุ ปโครงการ
3.7 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. อุปกรณ์และเครื่ องมือ ได้แก่ เครื่ องชัง่ นาฬิกา และกล้อง
2. ฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Minitab 16
4. เครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหา 7QC Tools
-ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
- การจาแนกข้อมูลและกราฟ (Stratification and Graph)
- แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart)
- แผนภูมิกา้ งปลา (Fishbone Diagram)
- แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
5. เครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ
- แผนภูมิกิจกรรมพหุ คูณ (Multiple Activity Chart)
- One sample test
- Two sample test
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 การคัดเลือกปัญหาและการสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
การคัดเลื อกหัวข้อปั ญหาและการสารวจสภาพปั จจุ บนั ของปั ญหาเริ่ ม ต้นจากการระดม
ความคิดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในไลน์การผลิตว่าจุดปฏิบตั ิงานใดที่ส่งผลเสี ยกับบริ ษทั และศึกษาเอกสาร
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ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องแล้วทาการวิเคราะห์ผลเชิ งปริ มาณโดยใช้กราฟเพื่อให้เห็ นถึ งปั ญหาที่ก่อให้เกิ ด
ผลเสี ยมากที่สุด
3.8.2 การศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนกบรรจุ
สาหรับการทางานในแผนกบรรจุจะเริ่ มตั้งแต่นาปลาเข้าเครื่ อง ชัง่ ปลา เติมน้ าซอล และปิ ด
ผนึ ก ในระหว่างปฏิ บตั ิ งานในฐานะพนักงานของฝ่ ายเพิ่มผลผลิ ต ผูว้ ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมู ล ที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ วิธีการทางานของแผนกบรรจุ และแผนกที่ เกี่ ยวข้องในการปฏิ บ ตั ิ งาน โดยการ
สังเกต ซักถาม และจดบันทึก
3.8.3 ศึกษาหาสาเหตุประสิ ทธิภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋องต่า
3.8.3.1 การวิเคราะห์ผลเชิงปริ มาณ
โดยแผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) โดยนาข้อมูลจากรายงานเครื่ องจักรประจาไลน์
บรรจุ (CAN) มาวิเคราะห์ผลโดยใช้แผนภูมิพาเรโต เพื่อหาสาเหตุประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
บรรจุ ก ระป๋ องต่ า ที่ เ ป็ นจริ ง โดยการจัดล าดับ สาเหตุ ที่ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการบรรจุ
กระป๋ องต่าต่อเวลาที่สูญเสี ย
3.8.3.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
บรรจุกระป๋ องต่าในกระบวนการผลิต
โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา ใน 5 ปั จจัยหลัก ได้แก่ พนักงาน (Man) เครื่ องมือ (Machine)
วิธีการทางาน (Method) วัตถุดิบ (Material) และสภาพแวดล้อม (Environment) โดยระดมความคิดเพื่อ
ระบุสาเหตุย่อยๆ ใน 5 ปั จจัยหลักที่คาดว่าจะก่อให้เกิ ดปั ญหาได้ท้ งั หมด จากนั้นบันทึกลงในแผนผัง
ก้างปลา
3.8.3.3 ทดสอบสาเหตุของปัญหา
โดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหา 7 QC Tools และเครื่ องมือชนิดอื่นๆมาพิสุทธ์หา
สาเหตุที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องจริ ง
3.8.4 หาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งจากข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดและจากการ
ระดมความคิดจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นามาหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และสามารถใช้ได้จริ ง
ในไลน์ผลิต
3.8.5 ติดตามผลการดาเนินงาน
โดยการทวนสอบจากการพิสุทธ์สาเหตุที่เป็ นจริ ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในแนวทางการไข
ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยา โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นต้องมีปริ มาณลดลง
3.8.6 กาหนดมาตรการควบคุม
โดยการนาแนวทางการแก้ไขมาจัดท ามาตรการและการควบคุ ม เพื่อให้มี ระบบในการ
ทางานมากยิง่ ขึ้น และพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการคัดเลือกหัวข้ อปั ญหา สารวจสภาพปัจจุบัญของปัญหา และกาหนดเป้ าหมาย
จากการคัดเลือกหัวข้อปั ญหาโดยการระดมสมองกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในไลน์การผลิต และ
จากรายงานประสิ ท ธิ ภ าพบรรจุ ก ระป๋ องในช่ ว งเดื อ น ตุ ล าคม 2560 ถึ ง ธัน วาคม 2560 พบว่า
ประสิ ทธิภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องสุ งสุ ดที่ 506.8 Can/MHr เฉลี่ยอยูท่ ี่ 404.1 Can/MHr ซึ่ง
มีความต่างมากดังรู ปที่4.1

รู ปที่ 4.1 ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
และเพื่อลดต้นทุนค่าแรงให้ลดลงจึงต้องทาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องจาก
เดิมเฉลี่ย 404.1 Can/MHr เป็ น 455.4 Can/MHr หรื อเพิม่ ขึ้น 11% (คานวณโดยหลัก SMART)
4.2 ผลการศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนกบรรจุ
จากการศึ ก ษาขั้น ตอนการท างานของแผนกบรรจุ โดยการลงไปศึ ก ษางานจริ ง ในทุ ก
ขั้นตอนนั้น พบว่าหลังจากที่ แผนกบรรจุ ได้ใบสั่งการผลิ ตประจากะ หัวหน้าประจาไลน์จะแจ้ง
พนักงาน และพนักงานทาการเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องในการบรรจุ เพื่อทาการผลิ ตทันที โดย
ผลิตภัณฑ์กระป๋ องต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและมีการสู ญเสี ยเวลาในการบรรจุ ซึ่ งทา
ให้ประสิ ทธิภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ องต่า (รู ปที่ 4.1)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาหาสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรจุ
กระป๋ องต่า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ อง

18
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ แผนภูมิพาเรโต
จากรายงานเครื่ องจักรประจาไลน์บรรจุ (CAN) ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560
มาวิเคราะห์เชิ งปริ มาณโดยใช้แผนภูมิพาเรโต เพื่อหาสาเหตุที่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
บรรจุกระป๋ องต่ า ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ สาเหตุจากฝ่ ายผลิ ต และสาเหตุจากฝ่ ายวิศวกรรม
พบว่าสาเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นมากที่ สุดจากฝ่ ายผลิ ต คื อ รอ SHD เสี ยเวลา 4,653 นาที คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์
เท่ากับ 21 % รอปลาเสี ยเวลา 3,757 นาที คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 17 % และการเปลี่ยนโค๊ด (code)
เสี ยเวลา 3,102 นาที คิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์เท่ากับ 14 % (รู ปที่ 4.2) สาเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นมากที่สุดจากฝ่ าย
วิศวกรรม คือ ซ่ อมเครื่ องปิ ดผนึ ก (Seamer) เสี ยเวลา 11,082 นาที คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์เท่ากับ 58 %
(รวมกับกระป๋ องติด) และซ่ อมเครื่ องสับปลาเสี ยเวลา 2,516 นาที คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์เท่ากับ 11 %
(รู ปที่ 4.3)
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4.4 ผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาโดยใช้ แผนภูมิก้างปลา
จากผลการวิเคราะห์ สาเหตุ ของปั ญหาโดยใช้แผนภู มิก้างปลา โดยเริ่ มพิจารณา 4 ปั จจัย
ได้แก่ พนักงาน (Man) เครื่ องมือ (Machine) วิธีการทางาน (Method) และวัตถุดิบ (Material) จาก
การระดมความคิดจากทุกฝ่ าย และการเก็บข้อมูลจากผูจ้ ดั ทา พบว่าสาเหตุที่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการบรรจุกระป๋ องต่ามีหลายสาเหตุ แสดงดังรู ปที่ 4.4
จากการนาสาเหตุของปั ญหาที่วิเคราะห์ได้โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลามาจัดลาดับความเสี่ ยงของ
ปั ญหาโดยใช้วธิ ี การระดมความคิด และการสอบถามในสถานที่พบว่าสาเหตุที่อาจทาให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในกระบวนการบรรจุกระป๋ องต่า ได้แก่ พนักงานไม่ชานาญ เปลี่ยนสิ นค้าผลิต (Code) ซ่อมเครื่ องสับปลา
ซ่อมเครื่ องปิ ดผนึก (Seam) รอเศษปลา (SHD) รอปลา และสภาพปลาเหนียว

รู ปที่ 4.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา
4.5 ผลการพิสูจน์ สาเหตุ กาหนดแนวทางการแก้ไข และการติดตามผลการดาเนินงาน
จากการพิสูจน์สาเหตุที่พบในกระบวนการบรรจุกระป๋ องโดยใช้หลัก 3 จริ งคือ สถานที่จริ ง
ข้อมูลจริ ง ปฏิบตั ิจริ ง (ตารางที่ 4.1) จึงกาหนดแนวทางการแก้ไขในกระบวนการบรรจุกระป๋ องที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งในไลน์การผลิต (ตารางที่ 4.2) และติดตามผลการดาเนิ นงาน (ตารางที่
4.3)
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ตารางที่ 4.1 ผลการพิสูจน์สาเหตุโดยใช้หลัก 3 จริ ง (สถานที่จริ ง,ปฏิบตั ิจริ ง,ข้อมูลจริ ง)
Problem
Cause
Factor(x)
Tools
Analyze Method
บรรจุปลา พนักงานชัง่ ไม่ใช่พนักงาน 2-sample test Ho : µพนักงานประจา
ลงกระป๋ อง น้ าหนัก
ประจาไลน์
< µพนักงานไม่ประจา
Ha:µพนักงานประจา >
µพนักงานไม่ประจา
เปลี่ยน
เปลี่ยน Product Process
Observation
Code
observation
chart
ซ่อมเครื่ อง กระป๋ อง
กระป๋ องเป็ นรอย 1-sample-test Ho:µความเหวีย่ ง
สับปลา
เป็ นรอย
/ปรับช่วง
น้ าหนัก=0
น้ าหนัก
Ha:µความเวีย่ งน้ าหนัก
≠0
ปรับช่วง
Process
Observation
น้ าหนัก
observation
chart

Practical Conclusion
พนักงานประจาทาได้เร็ วกว่าพนักงานไม่ประจา อย่างมีนยั สาคัญที่ p
เท่ากับ 0.05 ด้วยความต่าง 8.35 กระป๋ อง/นาที

ขั้นตอนการเปลี่ยน Code มีกิจกรรมที่ต่างกันขึ้นอยูช่ นิด product Code
ก่อนเปลี่ยน และหลังเปลี่ยน โดยcaseนี้ใช้เวลาทั้งหมด 23.3 นาทีต่อ
ครั้ง และสู ญเสี ยเวลาคิดจากความถี่ในการเปลี่ยน Code คิดเป็ น 1.36%
ความเหวีย่ งน้ าหนักที่ได้ไม่เท่ากับ0 อย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ 0.05
หากมีความเหวีย่ งมากๆต้องทาการปรับน้ าหนัก (ซ่อมเครื่ องสับปลา)

กระป๋ องเป็ นรอยเนื่ องจากจังหวะของเครื่ องสับปลาไม่สมดุลกับโซ่ของ
นิ้วพากระป๋ อง ปั ญหาการรอช่างซ่อมครื่ องสับปลา ใช้เวลาทั้งหมด 6
นาทีต่อครั้ง และสู ญเสี ยเวลาคิดจากความถี่ในการรอช่างซ่ อมครื่ องสับ
ปลา คิดเป็ น 1.36%
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ตารางที่ 4.1 ผลการพิสูจน์สาเหตุโดยใช้หลัก 3 จริ ง (สถานที่จริ ง,ปฏิบตั ิจริ ง,ข้อมูลจริ ง)
Problem Cause
Factor(x)
Tools
Analyze
Practical Conclusion
Method
ซ่อมเครื่ อง กป.ติด/ กป.ติด/ฝาดีด Process
Observation กระป๋ องติด/ฝาดีดเกิดจากฝาเสี ยรู ป หรื อทางเดินฝาแน่นเกิน ส่ งผลให้กระป๋ องติดใน
seam
ฝาดีด
observation
เครื่ อง Seam ปั ญหารอช่างซ่ อมครื่ องseam ใช้เวลาทั้งหมด 15.8 นาทีต่อครั้ง และสู ญเสี ย
chart
เวลาคิดจากความถี่ในการรอช่างซ่อมครื่ องseam คิดเป็ น 4.47%
รอSHD
เศษน้อย เศษน้อย
Process
Observation การรอSHD เนื่องจากปริ มาณSHDที่ผลิตได้นอ้ ยกว่าที่บรรจุตอ้ งการ โดยใช้เวลารอ
observation
ทั้งหมด 33.7 นาทีต่อครั้ง และสู ญเสี ยเวลาคิดจากความถี่ในการรอ SHDคิดเป็ น 17.12%
chart
รอปลา
ขูดปลา ขูดปลาไม่ทนั Process
Observation การรอปลาเนื่องจากปริ มาณปลาที่คดั ก้างได้นอ้ ยกว่าที่บรรจุตอ้ งการ โดยใช้เวลารอขูด
ไม่ทนั
/รอปลาคัดก้าง observation
ปลา/คัดก้างทั้งหมด 18.3 นาทีต่อครั้ง และสู ญเสี ยเวลาคิดจากความถี่ในการรอปลา คิด
chart
เป็ น 3.61%
รอปลา
คัดก้าง
จากกการทดสอบสาเหตุพบว่าไม่พบสภาพปลาเหนียว ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่ นมา

22
ตารางที่ 4.2 การกาหนดแนวทางการแก้ไข
Problem
Cause
บรรจุปลาลงกระป๋ อง พนักงานประจาในไลน์ชงั่ น้ าหนักได้
เร็ วกว่าพนักงานไม่ประจา
เปลี่ยน Code แต่ละครั้ง ใช้เวลานาน
ซ่อมเครื่ องสับปลา

เกิดการรอช่างซ่อมเครื่ องสับปลา

ซ่อมเครื่ องseam

เกิดการรอช่างซ่อมเครื่ องseam

รอSHD

เกิดการรอSHDเพื่อมาเดินไลน์

รอปลา

เกิดการรอปลาที่จะใช้เดินไลน์

Action
อบรมวิธีการชัง่ น้ าหนักใหม่
PD วางแผนการเปลี่ยน Code ให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก Code เดิมน้อยที่สุด
ENG ใช้ช่างที่มีความชานาญในการเปลี่ยนอุปกรณ์
ทางENGทาการจัดแบ่งงานโดยแบ่งผูร้ ับผิดชอบใหม่ตามความสามารถงานนั้นๆ
ทางENGทาการส่ งเครื่ องเก่าที่คาดว่าควรถึงเวลา OverhaulไปทาการOverhaulใหม่
QCมีการจัดภาคสนาม หากซ่อมเครื่ องนานเกิน 15 นาที
ทาการลดพนักงานชัง่ ปลาลง 1 คน
หาSHDจากแหล่งอื่นมาเพิ่ม เช่น เศษ Freeze หรื อ รับเศษเหลือจากโรงอื่น เป็ นต้น
ให้วางแผนการเดินไลน์บรรจุรับตามขูดเลือดปลา
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ตารางที่ 4.3 การติดตามผลการดาเนินงาน
Problem
Cause
Conclusion
บรรจุปลาลง พนักงานประจาในไลน์ชงั่ พนักงานไม่ประจาหลังอบรมวิธีการชัง่ น้ าหนักใหม่ทางานได้มากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ 0.05 ด้วย
กระป๋ อง
น้ าหนักได้เร็ วกว่า
ความต่าง 5.117กระป๋ อง/นาที
พนักงานไม่ประจา
เปลี่ยน Code แต่ละครั้ง ใช้ สามารถลดการสู ญเสี ยเวลาในการเปลี่ยน Code จากเดิมสู ญเสี ยเวลาการในการเปลี่ยน Code คิดจากความถี่เดิม 1.98%
เวลานาน
เป็ น 1.43% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 0.55% เนื่องจากมีกิจกรรมในการเปลี่ยน Code น้อย และช่างมีความชานาญในการ
เปลี่ยนอุปกรณ์
ซ่อมเครื่ อง เกิดการรอช่างซ่อมเครื่ อง สามารถลดความถี่ เวลาในรอช่างซ่อมครื่ องสับปลาและลดความเหวีย่ งน้ าหนัก เนื่องจากช่างมีความชานาญและมีการ
สับปลา
สับปลา
บารุ งรักษาเครื่ องสับปลามากยิง่ ขึ้น จึงลดการสู ญเสี ยเวลาในการรอช่างซ่อมครื่ องสับปลาจากเดิมสู ญเสี ยเวลาการรอ
ช่างซ่อมเครื่ องสับปลาคิดจากความถี่เดิม 1.36% เป็ น 0.42% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 0.94%
ซ่อมเครื่ อง เกิดการรอช่างซ่อมเครื่ อง สามารถลดความถี่ของกระป๋ องติดในเครื่ อง Seam และเวลารอช่างซ่อมครื่ อง Seam เนื่ องจากช่างมีความชานาญและQC
seam
seam
มีการจัดภาคสนามหากใช้เวลาในการซ่อมนาน จึงลดการสู ญเสี ยเวลาในการรอช่างซ่ อมครื่ อง Seam จากเดิมสู ญเสี ย
เวลาการรอช่างซ่อมเครื่ อง Seam คิดจากความถี่เดิม 4.47% เป็ น 0.72% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 3.75%
รอSHD
เกิดการรอSHDเพื่อมาเดิน สามารถลดการรอSHD เนื่องจากปริ มาณSHDที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น 52.96 % จากเดิมสู ญเสี ยเวลาการรอSHDคิดจากความถี่
ไลน์
เดิม 17.12% เป็ น 4.18% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 12.94%
รอปลา
เกิดการรอปลาที่จะใช้เดิน สามารถลดการรอปลา เนื่องจากปริ มาณปลาที่ขดุ เลือดขุดได้นอ้ ยกว่าที่บรรจุตอ้ งการได้ 24.86 % จากเดิมสู ญเสี ยเวลา
ไลน์
การรอปลาคิดจากความถี่เดิม 3.61% เป็ น 1.98% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 1.68%
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4.6 ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนิ นงาน พบว่าประสิ ทธิ ภาพหลังการดาเนิ นการมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้ น 13%
หรื อ 464 กระป๋ อง/คนใน 1ชัว่ โมง ซึ่งมากกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (11% หรื อ 455 กระป๋ อง/คนใน
1ชัว่ โมง) อย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ 0.05 ด้วยความต่าง 59.19 กระป๋ อง/คนใน 1ชัว่ โมง ดังรู ปที่ 4.5
และสามารถลดต้นทุนในการผลิตทุน่ากระป๋ องได้ 3,878,110.08 บาทต่อปี

รู ปที่ 4.5 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ก่อนและหลังการดาเนิ นงานด้วยสถิติ

บทที่ 5
สรุปผลการและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการดาเนิ นงานเพื่อการศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุ
กระป๋ อง และวิเคราะห์ หาสาเหตุ ที่แท้จริ ง รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการบรรจุ ก ระป๋ องหลัง ก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขมี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากสามารถลดเวลาที่สูญเสี ยในการรอปลา รอ SHD รอซ่อมเครื่ อง
สับปลา และรอซ่ อมเครื่ องปิ ดผนึ กทั้งหมด 19.81% ทาให้พนักงานสามารถทางานได้เต็มที่มากขึ้น
โดยใช้หลัก 3 จริ งคือ สถานที่จริ ง ข้อมูลจริ ง ปฏิบตั ิจริ ง สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปั ญหาที่เป็ น
สาเหตุได้
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากกระบวนการบรรจุกระป๋ องมีการดาเนินการผลิตมากกว่า 1 ไลน์ผลิต และมีหลาย
ยีห่ อ้ ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลในกระบวนการบรรจุกระป๋ องได้อย่างต่อเนื่อง และครบถ้วน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ด้ านสั งคม
-นึ กทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่างน เพิ่มมากขึ้น
-เรี ยนรู ้การสร้างสัมพัธที่ดีกบั คนรอบข้าง
-ได้เรี ยนรู ้ถึงการใช้ชีวติ ในการทางานในโรงงาน
- ด้รับมอบหมายให้เสร็ จตามกาหนดนึ กความรับผิดชอบในการทางานที่ไ
-ได้ประสบการณ์จากการนึ กงานสหกิจศึกษาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
5.2.2 ด้ านทฤษฏี
-ได้เรี ยนรู ้กระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋ อง
-ได้เรี ยนรู ้หลักการ QCC (Quality Control Circle) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
ต่างน ที่ได้นามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋ อง
5.3 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจ
จากการปฏิ บ ัติ งานที่ บริ ษ ัท ไทยรวมสิ น พัฒ นาอุ ต สาหกรรม จ ากัด ท าให้ได้เรี ยนรู ้ ถึ ง
ประสบการณ์ในการทางานต่างน มากมายได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นหมู่คณะ นึ กความอดทนการปรับตัว
ให้เหมาะสมในการทางานในโรงงานอุ ตสาหกรรม การตรงต่อเวลาและทั้งนี้ ทาให้สามารถนาการ
นึ กงานสหกิจศึกษาตลอดทั้ง 4 เดือนนี้ มาเป็ นตัวเลื อกในการทาอาชี พในอนาคต รวมถึงเรี ยนรู ้การทา
โครงงานวิจยั และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนในอนาคตได้ต่อไป
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ภาคผนวก
1. การวิเคราะห์ สาเหตุ
1.1 พนักงานไม่ ชานาญ
ผลจาก 2-Sampie test ใน Minitab ทดสอบความแตกต่าง
โดย Ho : µพนักงานประจา ≤ µพนักงานไม่ประจา Ha:µพนักงานประจา > µพนักงานไม่ประจา
Two-Sample T-Test and CI: Full time, Part time
Individual Value Plot of Full time, Part time
Two-sample T for Full time vs Part time
N Mean StDev SE Mean
Full time 60 24.58 4.75 0.61
Part time 60 16.23 2.98 0.39
Difference = mu (Full time) - mu (Part time)
Estimate for difference: 8.350
Full time
Part time
95% lower bound for difference: 7.147
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 11.53 P-Value = 0.000 DF = 99
จากการทดสอบพบว่าพนักงานประจาทาได้เร็ วกว่าพนักงานไม่ประจา อย่างมีนยั สาคัญที่ p
เท่ากับ 0.05 ด้วยความต่าง 8.35 กระป๋ อง/นาที
1.2 เปลีย่ น Code
ศึกษาโดย Multiple Activity Chart
กรณี การเปลี่ยน Code แบบล้าง Line ของเครื่ อง Filler จาก ALBIAY A4BT3KK3B เป็ น ALBIAY
A4HE58K3B
อง (กระปำอง/นาทำี)
า
จำนวนกระปำ

35

30
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15

10

กรณี การเปลี่ยน Code แบบปรับช่างน้ าหนักของเครื่ อง Luthi จาก ANI5NN AOCO2VJAM เป็ น
AN5ENN AOLO36JAR

ตารางสรุ ปสัดส่ วนการทางาน
พนักงานชัง่
พนักงานหัวเครื่ อง
ช่าง
เวลาว่าง
55
52
5
เวลาทางาน
13
16
63
เวลาทั้งหมด
68
68
68
%เวลาทางาน
19.11
23.52
92.64
จาก Multiple Activity Chart พบว่าขั้นตอนการเปลี่ยน Code มีกิจกรรมที่ต่างกันขึ้นอยูช่ นิด
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product Code ก่อนเปลี่ยน และหลังเปลี่ยน

เวลา

กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุเปลี่ยน Code วันที่1-7 มิ.ย 2018
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
0.50
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
23.3
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
11.67
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
%Loss
1.98
จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุเปลี่ยน Code วันที่1-7 มิ.ย 2018 และตารางแสดง
การสู ญเสี ยเวลา พบว่าใน 1 สัปดาห์(ทางาน 6 วัน) จะมีการเปลี่ยน Code 3 ครั้ง จากการคานวณ
พบว่าสู ญเสี ยเวลาในการทางาน 1.98 % ต่อวัน

1.3 ปรับช่ วงนา้ หนัก
ผลจาก 1-Sampie test ใน Minitab ทดสอบความแตกต่าง
โดย Ho:µความเหวีย่ งน้ าหนัก=0 Ha:µความเวีย่ งน้ าหนัก≠0
One-Sample T: weight
Test of mu = 0 vs not = 0
Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI T P
weight 30 2.533 3.764 0.687 (1.128, 3.939) 3.69 0.001

จากการทดสอบพบว่าความเหวีย่ งน้ าหนักที่ได้แตกต่างจาก 0 อย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ
0.05 หากมีความเหวีย่ งมากๆต้องทาการปรับน้ าหนัก (ซ่อมเครื่ องสับปลา)

น้ าหนักหนัก

น้ าหนักเบา
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5
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ความถี่ (ครั้ง)

1.4 กระปองเป็ นรอย

เวลา

กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุกระป๋ องเป็ นรอยวันที่1-7 มิ.ย 2018

ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
1.33
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
6.0
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
8.00
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
%Loss
1.36
จากกราฟแสดงความถี่ กบั เวลาของสาเหตุกระป๋ องเป็ นรอยวันที่1-7 มิ.ย 2018 และตาราง
แสดงการสู ญเสี ยเวลา พบว่าใน 1 สัปดาห์(ทางาน 6 วัน) เกิดกระป๋ องเป็ นรอยเนื่ องจากจังหวะของ
เครื่ องสับปลาไม่สมดุ ลกับโซ่ ของนิ้ วพากระป๋ อง 8 ครั้ง จากการคานวณพบว่าสู ญเสี ยเวลาในการ
ทางาน 1.36 % ต่อวัน

กระป๋ องเป็ นรอย

4
3
2
1
0

30.0
20.0

10.0

เวลา (นาที)
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1.5 กระปองติก/ฝากีก

0.0

ความถี่

เวลา

กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุซ่อมกระป๋ องติด/ฝาดีดวันที่1-7 มิ.ย 2018

ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
1.67
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
15.8
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
26.39
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
%Loss
4.47
จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุกระป๋ องติด/ฝาดีดวันที่1-7 มิ.ย 2018 และตาราง
แสดงการสู ญเสี ยเวลา พบว่าใน 1 สัปดาห์(ทางาน 6 วัน) เกิดกระป๋ องติด/ฝาดี ดเนื่ องจากฝาเสี ยรู ป
หรื อทางเดินฝาแน่นเกิน ส่ งผลให้กระป๋ องติดในเครื่ อง Seam 10 ครั้ง จากการคานวณพบว่าสู ญเสี ย
เวลาในการทางาน 4.47 % ต่อวัน

ฝาดีด

กระป๋ องติด

1.6 รอSHD
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ปริ มาณSHDเป้าหมาย

กราฟแสดงน้ าหนัก (กิโลกรัม)ปริ มาณ SHD ที่ผลิตได้ และเป้าหมาย
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จากกราฟแสดงน้ าหนัก ปริ มาณ(กิโลกรัม)SHD ที่ผลิตได้ และเป้าหมาย แสดงปริ มาณ
SHDที่ขดู เลือดผลิตได้เปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่บรรจุตอ้ งการในแต่ละชัว่ โมง

0.0

ความถี่

เวลา

กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุรอSHD วันที่1-7 มิ.ย 2018
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
3
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
33.7
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
101
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
%Loss
17.12
จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุรอSHD วันที่1-7 มิ.ย 2018 และตารางแสดงการ
สู ญเสี ยเวลา พบว่าใน 1 สัปดาห์(ทางาน 6 วัน) เกิดการรอSHD เนื่องจากปริ มาณSHDที่ผลิตได้นอ้ ย
กว่าที่บรรจุตอ้ งการ 18 ครั้ง จากการคานวณพบว่าสู ญเสี ยเวลาในการทางาน 17.12 % ต่อวัน

น้ าหนัก (กิโลกรัม)

1.7 รอปลา
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นน.บรรจุ

น้ าหนักต่อเวลา (กิโลกรัม/
นาที)

กราฟแสดงน้ าหนัก (กิโลกรัม)ปริ มาณปลาที่ขดู ได้ และที่บรรจุตอ้ งการ
จากกราฟแสดงน้ าหนัก (กิโลกรัม)ปริ มาณปลาที่ขูดได้ และที่บรรจุตอ้ งการ แสดงปริ มาณ
ปลาที่พนักงานขูดเลือดผลิตได้เปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่บรรจุตอ้ งการในแต่ละวัน
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บรรจุ

กราฟแสดงน้ าหนักต่อเวลาคัดก้างและบรรจุ (กิโลกรัม/นาที)
จากกราฟแสดงน้ าหนักต่อเวลาคัดก้างและบรรจุ (กิโลกรัม/นาที) แสดงปริ มาณปลาที่
พนักงานขูดเลือดผลิตได้เปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่บรรจุผลิต
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
%Loss

1.17
18.3
21.29
590
3.61

จากกราฟแสดงความถี่ กบั เวลาของสาเหตุรอปลา วันที่1-7 มิ.ย 2018 และตารางแสดงการ
สู ญเสี ยเวลา พบว่าใน 1 สัปดาห์(ทางาน 6 วัน) เกิดการรอปลา เนื่องจากปริ มาณปลาที่ผลิตได้น้อย
กว่าที่บรรจุตอ้ งการ 7 ครั้ง จากการคานวณพบว่าสู ญเสี ยเวลาในการทางาน 3.61 % ต่อวัน
2. ติกตามผลการกาเนินงาน
2. 1 พนักงานไม่ ชานาญ
โดย Ho : µ BEFORE≥ µ AFTER
Ha: µ BEFORE  µ AFTER
Two-sample T for Full time vs Part time
N Mean StDev SE Mean
Full time 60 24.58 4.75 0.61
Part time 60 21.35 3.96 0.51
Difference = mu (Full time) - mu (Part time)
Estimate for difference: 3.233
95% CI for difference: (1.651, 4.816)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 4.05 P-Value = 0.000 DF = 114
จากกการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานไม่ประจาหลังอบรมวิธีการชั่งน้ าหนักใหม่ทางานได้
มากกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ 0.05 ด้วยความต่าง 5.11กระป๋ อง/นาที
2.2 เปลีย่ น Code
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
Boxplot of Before, After
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กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุเปลี่ยน Code หลังลงมาตรการ

ก่อน
หลัง
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
0.5
0.67
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
23.3
12.67
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
11.67
8.44
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
590
%Loss
1.98%
1.43%
จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุเปลี่ยน Code หลังลงมาตรการ และตารางแสดง
การสู ญเสี ยเวลา พบว่าสามารถลดการสู ญเสี ยเวลาในการเปลี่ยน Code จากเดิมสู ญเสี ยเวลาการใน
การเปลี่ยน Code คิดจากความถี่เดิม 1.98% เป็ น 1.43% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 0.55% เนื่ องจากมี
กิจกรรมในการเปลี่ยน Code น้อย และช่างมีความชานาญในการเปลี่ยนอุปกรณ์มากขึ้น
2.3 ปรับช่ วงนา้ หนัก
โดย Ho:µความเหวีย่ งน้ าหนัก=0 Ha:µความเหวีย่ งน้ าหนัก≠0
One-Sample T: Weight
Test of mu = 0 vs not = 0
Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI T P
weigth 30 0.933 2.825 0.516 (-0.121, 1.988) 1.81 0.081
จากการทดสอบพบว่าความเหวีย่ งน้ าหนักที่ได้ไม่แตกต่างจาก 0 อย่างมีนยั สาคัญที่ p เท่ากับ 0.05
ความเหวีย่ งน้ าหนักลดน้อยลง
2.4 กระปองเป็ นรอย
Histogram of Weight

(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุซ่อมเครื่ องสับปลาหลังลงมาตรการ

2

4

ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
ก่อน
หลัง
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
1.33
0.5
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
6
5
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
8
2.5
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
590
%Loss
1.36%
0.42%
จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุซ่อมเครื่ องสับปลาหลังลงมาตรการ และตาราง
แสดงการสู ญเสี ยเวลา พบว่าสามารถลดความถี่ เวลาในรอช่างซ่อมครื่ องสับปลาและลดความเหวี่ยง
น้ าหนัก เนื่ องจากช่างมีความชานาญและมีการบารุ งรักษาเครื่ องสับปลามากยิง่ ขึ้น จึงลดการสู ญเสี ย
เวลาในการรอช่างซ่อมครื่ องสับปลาจากเดิมสู ญเสี ยเวลาการรอช่างซ่ อมเครื่ องสับปลาคิดจากความถี่
เดิม 1.36% เป็ น 0.42% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 0.94%
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กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุซ่อมเครื่ อง Seamer หลังลงมาตรการ
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
ก่อน
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
1.67
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
15.8
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
26.39
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
%Loss
4.47%

หลัง
0.50
8.50
4.25
590
0.72%

จากกราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุซ่อมเครื่ อง Seamer หลังลงมาตรการ และตาราง
แสดงการสู ญเสี ยเวลา พบว่าสามารถลดความถี่ ของกระป๋ องติ ดในเครื่ อง Seam และเวลารอช่ าง
ซ่ อมครื่ อง Seam เนื่ องจากช่ างมีความชานาญและQC มีการจัดภาคสนามหากใช้เวลาในการซ่ อม
นาน จึงลดการสู ญเสี ยเวลาในการรอช่างซ่ อมครื่ อง Seam จากเดิมสู ญเสี ยเวลาการรอช่างซ่อมเครื่ อง
Seam คิดจากความถี่เดิม 4.47% เป็ น 0.72% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 3.75%
2.6 รอSHD

น้ าหนัก (กิโลกรัม)

800
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ปริ มาณ SHD ทีผลิตได้ (หลัง)

กราฟแสดงเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
จากกราฟกราฟแสดงเปรี ยบเทียบน้ าหนัก พบว่าปริ มาณSHDที่ผลิตได้หลังลงมาตรการ
เพิ่มขึ้น และมีปริ มาณที่ใกล้เคียงกับบรรจุตอ้ งการมากกยิง่ ขึ้น
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
%Loss

ก่อน
3
33.7
101
590
17.12%

หลัง
1.33
18.5
24.67
590
4.18%
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4

เวลา

กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุรอSHD หลังลงมาตรการ
จากกราฟแสดงความถี่ กบั เวลาของสาเหตุรอSHD หลังลงมาตรการ และตารางแสดงการ
สู ญเสี ยเวลาพบว่าสามารถลดการรอSHD เนื่องจากปริ มาณSHDที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น 52.96 % จากเดิม
สู ญเสี ยเวลาการรอSHDคิดจากความถี่เดิม 17.12% เป็ น 4.18% ลดการสู ญเสี ยเวลาลง 12.94%
2.7 รอปลา

น้ าหนัก(กิโลกรัม)

400.00
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นน.ขูดเลือด(ก่อน)
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นน.บรรจุ

กราฟแสดงเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
จากกราฟกราฟแสดงเปรี ยบเที ยบน้ าหนัก พบว่าปริ มาณปลาที่ ขูดเลื อดที่ ผลิ ตได้หลังลง
มาตรการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
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กราฟแสดงความถี่กบั เวลาของสาเหตุรอปลา หลังลงมาตรการ
ตารางแสดงการสู ญเสี ยเวลา
ก่อน
หลัง
เฉลี่ย (ครั้ง/วัน)
1.17
1.00
ครั้งละ (นาที/ครั้ง/วัน)
18.3
11.4
เวลาที่สูญเสี ย (นาที/วัน)
21.29
11.40
เวลาในการทางาน (นาที/วัน)
590
590
%Loss
3.61%
1.93%
จากกราฟแสดงความถี่ กบั เวลาของสาเหตุ รอปลาหลังลงมาตรการ และตารางแสดงการ
สู ญเสี ยเวลา พบว่าสามารถลดการรอปลา เนื่ องจากปริ มาณปลาที่ ขุดเลื อดขุดได้น้อยกว่าที่ บรรจุ
ต้องการได้ 24.86 % จากเดิมสู ญเสี ยเวลาการรอปลาคิดจากความถี่เดิม 3.61% เป็ น 1.98% ลดการ
สู ญเสี ยเวลาลง 1.68%
3. การคานวณต้ นทุนทีส่ ามารถลกไก้
(บาทต่อคนต่อHr/จานวนกปต่อคนต่อhrก่อน) - (บาทต่อคนต่อHr/จานวนกปต่อคนต่อhr หลัง)
(62.5 / 404.1)-(62.5/464)= 0.019 Baht/Can
*หมายเหตุ : 500bath/8hr =62.5 บาทต่อชม
จากนั้น : Baht/Can x จานวนกระป๋ องต่อวัน :
0.019 Baht/MHr x 654,202.40 = 12,429.84 บาทต่อวัน หรื อ
ถ้าเอา 12,429.84 บาท x 26 วัน = 323,175.84 บาทต่อเดือน
323,175.84 บาท x 12 เดือน = 3,878,110.08 บาทต่อปี

รู ปขณะปฏิบัติงาน
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