รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสี ยประเภทเพาช์
Improve Visual Inspection of the Seal for Pouch Products

โดย

นางสาวจุฑามาศ มาศรังสฤษดิ์
รหัสนักศึกษา 5904700007

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา สหกิจศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

ก

จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน ผศ.จิรนาถ บุญคง
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ตามที่ ผูจ้ ดั ท า นางสาวจุ ฑ ามาศ มาศรั ง สฤษดิ์ นัก ศึ ก ษาภาควิชาเทคโนโลยีก ารอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ในตาแหน่ ง นักศึกษาฝึ กงาน ณ บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม
จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่ อง “ปรับปรุ งกระบวนการ
การตรวจสอบ อาการของเสี ยประเภทเพาช์”
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้ว ผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกัน
นี้ จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวจุฑามาศ มาศรังสฤษดิ์
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ข

กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผูจ้ ัด ทาได้มาปฏิบัติ งานในโครงงานสหกิ จ ศึก ษา ณ บริ ษ ัท ไทยรวมสิ น
พัฒ นาอุ ต สาหกรรม จ ากัด ที่ ไ ด้ใ ห้ก ารสนับ สนุ น โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษา ตั้ง แต่ ว นั ที่
14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 ส่ ง ผลให้ ผู ้จ ัด ท าได้รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี จาก
ความร่ วมมือและสนับสนุน จากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณพีรพัฒน์ ศิริวฒั นากุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายเพิม่ ผลผลิต
2. คุณธัญพิมล ขันทอง ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้คาแนะนา ช่วยเหลือใน
การจัดทารายงานและทาโครงงานสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุก ท่านที่มีส่วนร่ ว มในการให้ข ้อมูล
และเป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จ สมบูรณ์ต ลอดจนให้การดูแลและให้
ความเข้าใจกับชีวิตของการทางานจริ ง ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี

ผูจ้ ดั ทา
นางสาว จุฑามาศ มาศรังสฤษดิ์
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค

ชื่ อโครงงาน : ปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสียประเภทเพาช์
หน่ วยกิต
: 6 (0-36-0)
โดย
: จุฑามาศ มาศรังสฤษดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จิรนาถ บุญคง
หลักสู ตร
: วิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)
สาขาวิชา
: เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2561
บทคัดย่อ
บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด มีกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แบบ
เหลวบรรจุถุงชนิดอ่อน (Pouch) โดยกระบวนการตรวจสอบคัดแยกอาการและระดับของ
เสียประเภทเพาช์ (Seal visual defect) แผนกเช็ดกระป๋ อง (เพาช์) และปิ ดฉลากมีขอ้ บกพร่ อง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จากการศึกษาสาเหตุหลักที่แท้จริ งของปัญหา
โดยใช้หลักการคิวซี สตอรี่ (QC-Story) และเครื่ องมือวิเคราะห์คุณภาพ 7 ชนิ ด (7 QC
Tools) เพื่อทดสอบสาเหตุหลักโดยใช้ กราฟ Time series plot % และ แผนภูมิพาเรโตใน
การคัดเลือกปั ญหา พบว่ามีปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ 1) พนักงาน QC ไม่รู้จกั อาการของเสี ย
Defect ครอบคลุมทุกชนิด 2) อาการของเสีย Defect แต่ละประเภท มีหลายระดับซึ่งอาจจะ
ทาให้พนัก งานสับสน คื อ ของดี คิ ด เป็ นของเสี ย /ของเสี ยคิ ด เป็ นของดี 3) ค า จ า กั ด
ค ว า ม ( Definition ) ของพนักงาน QC ในไลน์ผลิต กับ พนักงาน QC WH มีความเข้าใจ
เรื่ อง Defect ไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงทาการระดมความคิดทบทวนแก้ไขนิยามอาการ Defect ให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการจัดทาคู่มือการสอน คู่มือการปฏิบตั ิงาน
(WI) และสื่ อการสอน จากนั้นจัดอบรมขั้นต้น ให้แก่นักศึกษาฝึ กงาน พบว่าผลคะแนน
ทดสอบเฉลี่ย หลังการอบรมมีค่ า สู งกว่าคะแนนก่ อนการอบรม โดยมีค ะแนนเพิ่มขึ้ น
46.67% และหลัง จากนั้ นมี ก ารจัด อบรมภายใต้โ ครงการ “Train the trainer” ให้ แ ก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ ผูจ้ ดั การแผนก ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก หัวหน้ากลุ่ม และ หัวหน้างาน เมื่อ
ผ่านการอบรมแล้วจะต้องนาความรู ้ที่ได้จากการอบรม ไปสอนงานและอบรมต่อยอดให้กบั
พนักงาน QC รายเดือน การติดตามผลหลังใช้มาตรการ พบว่าประสิ ทธิภาพกระบวนการ
ตรวจสอบคัดแยกอาการและระดับของเสี ยประเภทเพาช์เพิ่มขึ้น ตามเป้ าหมายที่บริ ษทั
กาหนด ซ่ ึงปัจจุบนับริ ษทัยงัคงใชม้าตรการดงักล่าวเป็ นแผนการดาเนินงานของบริ ษทัอยา่ง
ต่อเนื่อง
คาสาคญ
ั : ถุงเพาช,์ อาการของเสีย, การอบรม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 ปั จจุบนั ก่อตั้ง
มานานกว่า 40 ปี เป็ นผูผ้ ลิต และส่ งออกปลาทู น่ าบรรจุ กระป๋ อง และอาหารสัต ว์บรรจุ
กระป๋ องรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ดาเนิ นการผลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
สัต ว์หลากหลายรู ปแบบ อาหารแมว และอาหารสุ นัข ในบรรจุ ภ ัณฑ์แบบถุงเพาช์ ถาด
อะลู มิ เ นี ย ม กระป๋ องและถ้ว ยพลาสติ ก โดยใช้ ป ลาทู น่ า และปลาชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ งใน
กระบวนการผลิต อาหารสัตว์แบบเหลวบรรจุถุงเพาช์ (พ.ศ.2560, บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป
จ ากัด มหาชน) จะเริ่ มต้น จากการเตรี ยม Solution วัด ค่ า pH เมื่ อ ปั่ น ผสมเนื้ อ ปลาและ
ั ฑ์ชง่ั น้ าหนัก
ส่ วนผสมอื่นๆ ให้ได้ ค่า pH ต่ากว่า 4.6 จากนั้นเติม Solution ลงในบรรจุภณ
ปริ มาณอัต ราส่ ว น น้ าต่ อเนื้ อตามสู ต ร น้ าหนัก เนื้ ออาหารตามที่กาหนดไว้ใน ประกาศ
กระทรวง สาธารณสุ ขฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่ อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท )ใช้
ผ้าสะอาดเช็ด บริ เวณที่ จะปิ ดผนึ กให้แห้ง สะอาด เพื่อให้ร อยผนึ ก ติ ด กันแน่ น อุณ หภูมิ
เครื่ องปิ ดผนึก (Sealer) 220 ºC ทาการตรวจสอบรอยผนึกโดยการบีบ กด สังเกตดูรอยผนึก
และน าเข้าสู่ กระบวนการฆ่ าเชื้อ แบบ Sterilization ด้ว ยเครื่ องฆ่ าเชื้ อด้วยไอน้ า (Retort)
เป็ นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อทาลายเชื้อแบคทีเรี ย สปอร์ (พ.ศ.2551, หน่ วยเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร) และทาการเป่ าถุงเพาช์เพื่อให้อุณหภูมิของบรรจุ
ภัณ ฑ์ลดลง และน าเรี ยงลงPalette และจากนั้น จะมีทาการตรวจสอบคุ ณภาพเพื่อให้ได้
ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ภาพ เพื่อน าสิ น ค้าส่ งไปยัง Ware House/ ปิ ดฉลาก ให้ต รงตามความ
ต้องการของลูก ค้าหรื อ ผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งในขั้น ตอนการตรวจสอบปั ญ หา Defect ที่ จุ ด เช็ด
กระป๋ องจะเริ่ มเมื่อเปิ ดสายการผลิต โดยพนักงานQC (Seal visual defect) ทาการดู Palette
ตาม Batch codeที่ เข้ามาในแต่ ละรอบ และCode product ให้ต รงตามBatch Code ที่ จ ะทา
การสุ่ ม Check มีก ารสุ่ มตาม Palette )1 Palette /80ถุง) และทาการตรวจดูอาการDefect
ของถุงเพาช์ ถ้าตรวจพบอาการ Defect ให้จดบันทึกในใบรายงานการตรวจสอบปัญหา แต่
เนื่องจากการสุ่มตรวจสอบปัญหา Defect นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ
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ดังนั้นจากสาเหตุน้ ีจึงต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการสร้างมาตรฐาน และกาหนด
มาตรการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้ง
หาแนวทางการในปรับปรุ ง จัดทาคู่มือมาตรฐาน และสื่ อการสอนเพื่อให้พนักงานเข้าใจ
การแยกแยะอาการและระดับของเสี ยประเภทเพาช์ได้อย่างถูกต้องและเป็ นมาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพสู งสุด
1.3 ขอบเขตกำรวิจยั (เริ่ มวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
ภายใน ไลน์ผลิต TUM3 และ WH /ปิ ดฉลาก
1. ศึก ษากระบวนการตรวจสอบคัดแยกอาการและระดับของเสี ยประเภทเพาช์
(Seal visual defect) แผนกเช็ดกระป๋ อง (เพาช์) และปิ ดฉลาก
2. ศึก ษาและสังเกตขั้น ตอนการปฏิบตั ิ งานของพนักงาน QC ตรวจสอบคัดแยก
อาการและระดับของเสียประเภทเพาช์ และ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. เก็ บ รวบรวมตัว อย่ า ง อาการของเสี ยประเภทเพาช์ ให้ ค รบทุ ก อาการ
4. ใช้หลักการวิเคราะห์การแก้ปัญหาตามหลักคิวซีสตอรี่ )QC Story) และเครื่ องมือ
ที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล )7 QC Tools)
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำบริษัทจะได้ รับ
1. หัวหน้างาน หน่วยงานและองค์กรในการสอนงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. หัวหน้างานทราบความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานก่อนการปฏิบตั ิ
จริ ง
3. ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
4. บริ ษทั สามารถนามาตรการไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบคัดแยกอาการและ
ระดับของเสียประเภทเพาช์ (Seal visual defect) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ำนักศึกษำจะได้ รับ
1. ได้ทราบกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอน
2. ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่างๆให้เป็ นระบบและละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น
3. ด้านการใช้โปรแกรม เช่น Mini-tabs, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
4.ได้ประสบการณ์ ต รงจากการทางานในสถานประกอบการ และสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้น้ ี ไปประกอบอาชีพในอนาคต
5. ได้ฝึกฝนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเข้าใจการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

บทที่ 2
เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การเพิม่ ผลผลิต (Productivity)
2.1.1 ความเป็ นมาของการเพิ่มผลผลิต อุต สาหกรรมการผลิต ในยุค แรกจะเน้น ใช้
แรงงานของคนเป็ นหลัก โดยเริ่ มต้นจากครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งยังไม่มี
แผนการเพิ่มผลผลิตแต่อย่างใด ทาให้คนงานทางานโดยไม่มีความรู ้ ไม่มีทกั ษะ และไม่มี
ความถนัดหรื อความสามารถเฉพาะทางในงานที่ทา ส่ งผลให้ผลผลิตตกต่า หรื อมีจานวน
น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
ความเป็ นมาและแนวคิดเรื่ องการเพิม่ ผลผลิตนั้น เริ่ มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี
พ.ศ. 2454 โดย เฟรดเดอริ ค ดับบลิว เทเลอร์ (Federick W. Taylor, 1911) ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นบิดาแห่ งการบริ หารเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ทาการศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับความสิ้ นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตที่มีสาเหตุมาจากการที่
คนงานปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับความรู ้ความสามารถและความถนัด ตลอดจนขาดขวัญกาลังใจ
ในการทางาน รวมถึงการบริ หารงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ ทาให้ผลผลิตตกต่า Federick W.
Taylor เน้นหลักการบริ หารแบบวิทยาศาสตร์ ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงาน
และฝ่ ายบริ หาร ให้มองเห็นความจาเป็ นในการนาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริ หารงาน
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องเวลาและการเคลื่อนไหวในการทางานของคนงาน และได้
ประกาศแนวทางการบริ หารเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ใ นหนัง สื อ ชื่ อ Principles of Scientific
Management สรุ ปเป็ นหลักการทางานได้ 4 ประการ คือ
1. พัฒนาระบบการผลิตด้วยการหาวิธีที่ดีที่สุด
2. คัดเลือกและจัดคนเข้าทางานให้เหมาะสมกับงาน
3. จัดหาสิ่งจูงใจในการทางาน
4. เน้นความชานาญเฉพาะอย่างและแบ่งงานกันทา
ดังนั้น Federick W. Taylor ได้ให้แนวคิดด้านปริ มาณงานเอาไว้ว่า ถ้ากาหนดปริ มาณ
งานที่ เ หมาะสมกับ ระยะเวลาที่ ม อบหมายก็ จ ะส่ ง ผลให้ ค นงานปฏิ บัติ ง านได้เ ต็ ม
ความสามารถ ฝ่ ายบริ หารก็ไม่ตอ้ งมีปัญหา เรื่ องการทางานของคนงานอีก
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2.1.2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต ได้มีผูใ้ ห้ค วามหมายแตกต่ างกัน ไป เช่ น การ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการผลิต การเพิ่มปริ มาณผลผลิต เป็ นต้น ความหมายการเพิ่ม
ผลผลิต สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวคิด คือ
1. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป(Input) แรงงาน เครื่ องมือ วัตถุดิบ
เครื่ องจักร พลังงาน และอื่นๆ ผลผลิตหลักขั้นสุ ดท้ายที่ได้จากกระบวนการผลิต(Output)
สินค้า และการบริ การ คานวณได้จาก
การเพิ่มผลผลิต (Productivity) =

ผลผลิต(Output)
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป (Input)

2. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม
หมายถึง การที่จะหาทางปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึนอยู่เสมอ โดยมีความเชื่อว่าเรา
สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ในวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่ งนี้ จะดีกว่าวันนี้ ซึ่งเป็ นความ
สานึ กในจิตใจ (Consciousness of Mind) เป็ นความสามารถ หรื อพลังความก้าวหน้าของ
มนุษย์ที่จะแสวงหาทางปรับปรุ งสิ่งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึนเสมอ ทั้งเรื่ องของการประหยัดทรัพยากร
พลังงาน และเงินตรา ที่ตอ้ งร่ วมมือปรับปรุ งเร่ งรัดการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับ เพื่อหาความ
เจริ ญมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยรวม
สรุ ปว่า การเพิ่มผลผลิต (Productivity) หมายถึ ง กระบวนการในการปฏิบัติ ง าน
เพื่อให้ได้สินค้า บริ การ หรื องานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วย
วิธีก ารในการลดต้นทุ น ลดการสู ญเสี ยทุ กรู ปแบบ การใช้ทรั พยากรอย่างคุม้ ค่ า การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร และการใช้เทคนิ ค
การทางานต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการเพิ่ ม ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมผลิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรื อใหญ่ก็ตามจะพบว่า “วัตถุประสงค์การผลิต คือ การทากาไรให้
มากที่สุดโดยการยึดครองตลาดส่ วนใหญ่ให้ได้ และสามารถจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นให้
ได้มากที่สุด” แต่ในสภาพความเป็ นจริ งแล้ววัตถุประสงค์ของการผลิตองค์กรผูผ้ ลิตต่างๆ
ควรยึดถือแนวทางจากที่ เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford) ได้เขียนหนังสือไว้ในปี ค.ศ.1962 ที่ชื่อ
Today and Tomorrow
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หลักการคือ
1. เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
2. เพื่อทาให้มีกาไรที่เหมาะสม
3. เพื่อการใช้เงินทุนในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อการสร้างความพอใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้
5. เพื่อการให้รางวัลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมอย่างเสมอภาค
6. เพื่อการปฏิบตั ิต่อผูส้ ่งมอบและลูกค้าอย่างยุติธรรม
7. เพื่อการเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.4 ความสาคัญของการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตเป็ นสิ่ งที่ทุกคนในองค์ก รต้อง
พยายามทาให้การผลิตขององค์กรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรต่าง ๆ
นับวันจะขาดแคลนลง หรื อลดน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นองค์กรจึงต้องพยายามหาวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตในทุกวิถีทาง เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุดใน
การที่จะทาให้การผลิตสิ นค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยพยายามให้เกิดการ
สู ญเสี ยน้อยที่ สุด หรื อไม่มีก ารสู ญเสี ยใด ๆ เลยในกระบวนการผลิต ซึ่ งก็จ ะเป็ นการ
ประหยัด ทรั พยากรที่ มีให้ใช้ได้อย่างคุ ้มค่ า ดังนั้น ความสาคัญ ของการเพิ่มผลผลิต มี
ดังนีค้ ือ
1. ช่วยให้คนงานได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งวิธีการทางานของตนเองหรื อของ
หน่วยงาน
2. ช่วยให้มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสู่กระบวนการผลิต
3. ช่วยให้มีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
4. ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มคี ุณภาพและราคาถูก
5. ช่วยทาให้คนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
6. ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านคุณภาพและบริ การ
7. ช่วยทาให้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรื อบริ การ
ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตจึงมีความสาคัญต่อองค์กรในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ทาให้
สิ นค้าที่ผลิตได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดการสู ญเสี ยต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้ง
ช่ ว ยให้ค นงานมีทัศนคติ ที่ดี ในการทางาน เป็ นการเพิ่มขวัญ และกาลังใจในการทางาน
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เพราะคนงานได้มีส่วนร่ วมในการทางาน มีการเรี ยนรู ้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นการ
เพิ่มทัก ษะในการทางาน และยังเป็ นการพัฒ นาให้คนงานมีค วามรู ้ค วามสามารถความ
ชานาญในหน้าที่ของเขา ซึ่งผลดีก็จะตกอยูก่ บั องค์กรนัน่ เอง
2.1.5 ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ จากการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิต ขององค์ก รก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์กร
ด้วยการพัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
1. ด้ านผู้บริโภค คือจะได้รับสินค้าและบริ การที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายมากขึ้น
ราคาถูกลง มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคอาจจะได้รับประโยชน์
ในด้า นการบริ การในรู ปแบบต่ า ง ๆ การปรั บ ปรุ งและการเพิ่ ม การบริ ก ารนั้น ๆ จะ
สะดวกสบายในการหาซื้อ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริ การ
2. ด้ านพนักงาน คือพนักงานถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเพิ่มผลผลิต สิ่ งที่จะได้รับจาก
องค์กรก็คือ ได้ผลตอบแทนสู งขึ้น สวัสดิการเพิ่มขึ้น มีความมัน่ คงในการทางานและใน
ชีวิต ได้เรี ยนรู ้ พัฒนาความสามารถในการทางานในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สร้างความ
ปลอดภัยกับพนักงานขณะทางาน และมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีข้ ึน
3. ด้ านผู้ประกอบการหรื อองค์กร คือในองค์กรนั้นต้องการผลตอบแทนคือ กาไร เป็ น
สิ่ งสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ ช่วยให้องค์กร สามารถผลิตและทางานในปริ มาณที่ สูงขึ้ น
ขยายธุรกิจ สร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กรนั้น ๆ การผลิตที่ได้มาตรฐาน ทาให้ลดความเสี่ยง
เรื่ องความปลอดภัยในการทางานและสามารถเป็ นที่ยอมรับในสากลได้ ยกระดับคุณภาพ
สิ น ค้า ประหยัด ค่ าใช้จ่ ายด้านการอนุ รั กษ์พลังงาน รู ้ จ ัก ใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่ า และน า
เทคโนโลยีดา้ นพลังงานเข้ามามีบทบาทในองค์กร ส่ งผลให้องค์กรดาเนิ นการอย่างเป็ น
ระบบ มีแบบแผน รวดเร็ ว และปลอดภัย
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2.2 เครื่ องมือควบคุณคุณภาพ (7 QC Tools)
กระบวนการแก้ไขปั ญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) มีข้ นั ตอนอย่างเป็ นลาดับที่
สอดคล้องกับวงจร PDCA ซึ่งไม่ขอกล่าวลงในรายละเอียดในจุดนี้ แต่จะกล่าวถึงเครื่ องมือ
ควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ QC Story

รู ปที่ 2.1 เครื่ องมือควบคุณคุณภาพ (7 QC Tools)
โดยเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ ที่ถูกนามาใช้ ในการปฏิบัตงิ าน มีดังนี้
1. แผ่ นตรวจสอบ (Check Sheet) หมายถึง แบบฟอร์ มสาหรับการบันทึก ข้อมูล
ของพนัก งานQCที่ ใช้ในการตรวจสอบอาการของเสี ย ซึ่ งเรี ยกกัน ว่า “ใบรายงานการ
ตรวจสอบปัญหา Defect ที่จุดเช็ดกระป๋ อง”
2. แผนภู มิก ราฟ (Graph) หมายถึ ง แผนภู มิ รู ปภาพที่ แ สดงถึ ง ตัว เลขผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งสามารถทาให้ง่ายต่อความเข้าใจโดยการพิจารณาด้วยตาเปล่าได้ เรา
สามารถจาแนกประเภทของแผนภูมิที่นามาใช้ได้ดงั นี้
• กราฟเส้น (Line Graph) : แสดงถึงความผันแปรของข้อมูลเชิงตัวเลข ถ้าแกน X
เป็ นเวลาจะเรี ยกว่ากราฟแนวโน้ม (Trend Graph)
3. แผนผั ง พาเรโต (Pareto Diagram) หมายถึ ง มาจากแนวคิ ด ว่ า “ภายใต้
สภาวการณ์ธรรมชาติ สิ่งที่มีความสาคัญมาก จะมีเพียงเล็กน้อย (Vital Few) ในขณะที่สิ่งที่
มี ค วามส าคัญ น้อ ย จะมี จ านวนมากมาย (Trivial Many)” เราใช้แ ผนผัง พาเรโตเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั นี้

9

1. เพื่อต้องการหาปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
2. เพื่อกาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาคุณภาพที่สอดคล้องกับปัจจัยสาคัญ
3. เพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอนของกระบวนการ (Stability of Process)
2.3 รีทอร์ ทเพาซ์ (retort pouch)
คื อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์อ าหารชนิ ด หนึ่ ง ที่ จ ัด เป็ นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ช นิ ด อ่ อ นตัว ( Flexible
packaging) ทาจากฟิ ล์มหลายชนิดมาเชื่อมประสาน (Laminate) ขึ้นรู ปเป็ นถุง (pouch) เป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปิ ดผนึกสนิท (Hermetically sealed container) มีความแข็งแรง สามารถ
ทนต่ อ ความร้ อนและความดัน สู ง ได้ ใช้บ รรจุ อ าหารที่ ต ้อ งการฆ่ าเชื้ อ ด้ว ยความร้ อน
(Thermal processing) ระดับ Commercial sterilization ได้เหมือนกับกระป๋ อง โดยมัก ฆ่า
เชื้อในหม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort) ชนิ ด Water spray retort อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภู มิห้องได้ เช่นเดียวกับ อาหารกระป๋ อง โดยวัสดุที่ใช้ผลิต รี
ทอร์ทเพาช์มกั ทาด้วยวัสดุแผ่นบางหลายชนิดเชื่อมประสาน (Laminate) ได้แก่
1. วัส ดุ ที่ ใ ช้เ ป็ นโครงสร้ างหลัก อยู่ด ้า นในสุ ด สัม ผัส กับ อาหารโดยตรง เป็ น
โครงสร้างส่ วนที่หนาที่สุด ทนทานต่อความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงสู ง ทนต่อแรงดันใน
หม้อฆ่าเชื้อ (Retort) ได้

รู ปที่ 2.2 ถุงรี ทอร์ทเพาช์ (Retort pouch)
- Polypropylene (PP) เป็ นชั้นหนาที่สุด อยู่ดา้ นใน สัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้
เป็ นตัวที่ปิดผนึกด้วยความร้อน
- Polyethylene terephthalate (PET) โดยใช้ในรู ป CPET
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2. วัสดุป้องกันการซึมผ่าน (Barrier material) อยูช่ ้นั กลาง ใช้เพื่อป้องกันความชื้น แสง
และก๊าซ
- แผ่นฟิ ลม์อลูมิเนียมมีลกั ษณะทึบแสง ป้องกันความชื้น แสง และก๊าซได้ดี
- แผ่นฟิ ลม์ ซึ่งป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดีมาก
- ไนลอน (Nylon)
3. วัสดุช้นั นอก (Outer layer) เป็ นแผ่นฟิ ล์ม เช่น Polyester อยูช่ ้นั นอกสุดช่วยเรื่ อง
ความแข็งแรงทนทาน ความเหนียว ทนต่อความร้อน และสามารถพิมพ์ (Printability) ข้อมูล
หรื อรู ปภาพบนฟิ ล์มได้
ข้อจากัดของรี ทอร์ทเพาช์
 มีการลงทุนเบื้องต้นค่อนข้างสู ง เช่น เครื่ องฆ่าเชื้ อ (Retort)
 การควบคุมกระบวนการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจะยุง่ ยากซับซ้อนกว่า เช่น
จ าเป็ นต้องควบคุมปริ มาณอากาศที่เหลืออยู่ในซองหรื อถุง ความหนาด้านข้างของซอง
ส่วนผสมของไอน้ าและอากาศในเครื่ องฆ่าเชื้อ ตลอดจนชั้นวางแบบพิเศษภายในเครื่ องฆ่า
เชื้อ ที่จะต้องเอื้ออานวยต่อการหมุนเวียนและกระจายความร้อนภายในเครื่ องดังกล่าว
 ซองหรื อถุงมัก จะถูก ทิ่ มแทงหรื อทาให้ฉี ก ขาดได้ง่า ย จาเป็ นจะต้องอาศัยการ
ปกป้ องจากภาชนะบรรจุช้ นั นอก เช่น กล่องกระดาษอีกชั้นหนึ่ งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในระหว่างการขนส่ง
2.4 โครงการวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2.4.1 จากโครงการวิจยั ของ หน่ ว ยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กอง
ควบคุมอาหาร, พ.ศ.2551 ได้ศึกษาวิจยั เชิงประยุกต์ในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์อ่อนตัว แทนบรรจุ
ภัณฑ์แบบกระป๋ อง ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะมีบทบาทหลัก
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงได้ดาเนินโครงการวิจยั เชิงประยุกต์ ในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์อ่อน
ตัวแทนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกระป๋ องขึ้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดมาตรการที่ป้องกันและ
ขจัดปั ญหาความเสี่ ยงและอันตรายอีกทั้งยังเป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภค เป็ นทางเลือกให้
ผูผ้ ลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายอื่น ๆ และสนับสนุ น นโยบายหนึ่ ง ต าบลหนึ่ งผลิต ภัณฑ์
(OTOP) ของรัฐบาล ด้วย
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2.4.2 จากโครงการวิจยั ของ ปัญจ์ยศ มงคลชาติ, พ.ศ.2554 ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบรรจุถุงรี ทอร์ ต ส่ วนการศึกษาผลของบรรจุภณ
ั ฑ์เปรี ยบเทียบผล
การใช้ถุงรี ทอร์ ต แบบทึ บ แสง กับแบบใส และศึก ษาการฆ่าเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย์ด ้ว ยรี ทอร์ ต
เปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิ และเวลาในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์ คือที่อุณหภูมิ 110°C 116 °C
และ 121°C ที่เวลา 10 นาที 15 นาที และ 30 นาที จากการทดลองพบว่า สภาวะการเตรี ยม
วัตถุดิบที่เหมาะสม คือการต้มในน้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ1.0 ที่อุณหภูมิ 80°C เวลา 3
นาที เพราะมีความสู ญเสี ยจากการปอกเปลือก ไข่ น กกระทาน้อยที่สุด และถุงรี ทอร์ ตที่
เหมาะสมส าหรั บบรรจุ ไ ข่ น กกระทา คื อ ถุ ง รี ทอร์ ต แบบใส เพราะไม่ ทาปฏิกิ ริ ยากับ
ผลิตภัณฑ์ และไม่ทาให้สีเปลี่ยนแปลงแปลงระหว่างการเก็บ และสภาวะฆ่าเชื้อที่เหมาะสม
คือ 116°C 10 นาที

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ (แสดงแผนทีป่ ระกอบ)
บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด สาขาที่ 3 เลขที่ 30/24 หมู่ที่ 8 ถนน
พระราม 2 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด อยู่ในเครื อไทยยูเนี่ ยน ผูผ้ ลิตและ
ส่ งออกอาหารทะเลแปรรู ปอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากประสบการณ์ในการผลิตกว่า
40 ปี และความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องของผูบ้ ริ โภคได้อย่างหลากหลาย เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุ
กระป๋ องและอาหารแมวบรรจุ ก ระป๋ อง โดยใช้ว ตั ถุดิ บในประเทศ ผลิต ภัณ ฑ์ 98% จะ
ส่ งออกไปจ าหน่ ายในต่ างประเทศเป็ นหลัก ส่ งออกไปทุ ก ทวีปทั่ว โลก สหรั ฐอเมริ ก า
แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง อเมริ กาใต้ และตลาดเอเชีย ส่ วนใน
ประเทศขายเพียง 2% ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋ องตราซีเล็คในน้ ามัน น้ าเกลือ และปลาทูน่า
พร้ อมปรุ งตามสู ต รอาหารไทย เช่ น แกงเขี ยวหวานทู น่ า ทู น่ าผัด พริ ก ทู น่ าผัด พริ ก ใบ
กะเพรา มัสมัน่ ทูน่า และทูน่าแซนด์วิชสเปรด
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ส่วนผลิตภัณฑ์ส่งออกบรรจุกระป๋ องและถุงเพาช์ (Pouch) เช่น ปลาทูน่าในน้ ามัน
ในน้ าเกลือ น้ าซอสปรุ งรสต่างๆ และในมายองเนสรสต่ างๆ นอกจากนี้ โ รงงานยังผลิต
เนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว น้ าแกง ซอสสาหรับประกอบอาหารชนิดต่างๆ และมีเนื้ อ
ไก่ทอดแช่แข็ง และยังมีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารแมว และอาหารสุ นัข ในบรรจุ
ภัณฑ์แบบถุงเพาช์ ถาดอะลูมิเนียม และถ้วยพลาสติก โดยใช้วตั ถุดิบเหลือใช้จากปลาทูน่า
และปลาชนิดอื่นๆ และอาหารแมวจะผลิตประมาณ 30% ของยอดผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสามารถผลิตสิ นค้าอื่นๆ ที่เหลือจากปลาทูน่ากระป๋ อง เช่น
หัวปลา ก้างปลา ไส้ พุงปลา เพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ โดยส่ งต่อไปให้บริ ษทั ที ซี ยูเนี่ ยน
จากัด และบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด ทาหน้าที่ผลิตต่อไป
ส่วนน้ าที่ได้จากการนึ่งปลา หลังจากนาไปกรองเพื่อย่อยโปรตีนและผ่านกระบวน
การทาให้เข้มข้นแล้ว ส่งออกเป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิตสารปรุ งรส
ส่วนตาปลาทูน่าจะแยกและนาไปผลิตน้ ามันปลาทูน่า โอเมก้า 3 โดยบริ ษทั ทีเอ็น
ฟายน์เคมีคอลล์ จากัด ซึ่งบริ ษทั ที่รับไปผลิตเป็ นบริ ษทั ในเครื อทั้งหมด
บริ ษทั ฯ มีการทารี แบรนด์ดิ้งธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทัว่ โลกภายใต้วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และแบรนด์องค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็ นหนึ่ งเดี ยว และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
เพราะจากการที่ไทยยูเนี่ยนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและมีธุรกิจครอบคลุมทัว่ โลก ดังนั้น
การทางานร่ วมกันจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้มาผสมผสานรวมกันย่อมเป็ นเรื่ องสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตข้างหน้า
เพื่อให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดทุกขั้นตอนใน
ระบบห่วงโซ่อุปทาน ไทยยูเนี่ยนส่งทีมงานออกตรวจสอบ ณ สถานที่จริ ง รวมทั้งวิเคราะห์
วิธีการและมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานซัพพลายเออร์ของเรารวมถึง การส่ง
มอบรายงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดทั้งข้อตกลงการซื้อขาย ซึ่งเป็ นเครื่ องมือการจัดการความ
เสี่ ย งและการตรวจสอบกับ ซัพพลายเออร์ เ พื่อ ให้มน่ั ใจได้ว่า มีก ารด าเนิ น การได้ต าม
มาตรฐานของไทยยูเ นี่ ย น บนพื้ น ฐานเบื้ อ งต้น ด้า นความปลอดภัย อาหารบริ ษัท มี
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบอาหารของตนเองซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลห้องปฏิบตั ิการดีเด่น
ในปี 2553 จากสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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ไทยยูเนี่ยนยังคงเดินหน้าสู่ความเป็ นเลิศในเรื่ องความปลอดภัยด้านอาหารและการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ISO 9001:2008, ISO 14000, ISO 50001,
OHSAS18001 HACCP, มาตรฐาน GMP , มาตรฐาน BRC, มาตรฐาน IFS, มาตรฐาน
อาหารโคเชอร์ และมาตรฐานอาหารฮาลาล
3.3 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์ อ าหารทะเลแปรรู ป (ambient seafood) นั้น ประกอบด้ว ยสิ นค้า
หลักคือ สิ นค้าบรรจุกระป๋ องที่จาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภคผ่านช่องทางค้าปลีกและบางส่วนผ่าน
ช่ องทางค้าส่ ง โดยผลิต ภัณ ฑ์หลัก ในกลุ่ มผลิต ภัณฑ์น้ ี รวมสิ น ค้าปลาทู น่ า ปลาซาร์ ดีน
ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล และปลาเฮอร์ ริ่งโดยลักษณะการทาธุรกิจและอัตราการทา
กาไรของสินค้าต่างๆ ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันโดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจใน
แบรนด์สินค้าเป็ นหลักซึ่งเป็ นปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มนี้ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี
แบรนด์ที่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ี จะสามารถตั้งราคาที่สูงกว่าสินค้ารับจ้าง
ผลิตที่ติดตราของผูค้ า้ ปลีกทัว่ ไปได้ โดยเป็ นผลพวงจากความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบ
รนด์ และส่วนต่างทางด้านราคานั้นจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สถานะ ทางการตลาดของแบ
รนด์ ลักษณะการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความเป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์ และความรู ้สึก
ผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์ เป็ นต้น

รู ปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป ของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จากัด
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่ เย็น แช่ เยือกแข็ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สิ น ค้า อาหารทะเลซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะจ าหน่ า ยตรงให้ก ับ ร้ า นอาหาร โรงแรม
ผูป้ ระกอบการอาหาร โดยจ าหน่ ายเป็ นวัต ถุดิ บ ในการปรุ ง อาหารเพื่ อจ าหน่ ายให้ แ ก่
ผูบ้ ริ โภค ปลายทางต่ อ ไป อย่า งไรก็ต าม ยัง มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์บางส่ ว นที่ ถู ก จ าหน่ ายให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคผ่านช่องทางค้าปลีกโดยสินค้าเหล่านี้มกั ถูกจัดเก็บอยู่ในตูเ้ ย็น หรื อตูแ้ ช่เพื่อทาให้
อายุการจัดเก็บสิ นค้ายาวขึ้น และเนื่ องจากอาหารสัตว์น้ าทั้งกุง้ และปลา ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของห่วง โซ่อุปทานของธุรกิจกุง้ ดังนั้นอาหารสัตว์น้ าจึงถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้

รู ปที่ 3.3 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น แช่เยือกแข็ง ของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จากัด
กลุ่ ม ผลิต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ม มู ล ค่ า เพิ่ ม ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์พ ร้ อ มปรุ งและพร้ อม
รั บประทานของไทยยูเนี่ ยน รวมทั้งผลิต ภัณ ฑ์ประเภทเบเกอรี่ สายงานธุ ร กิ จอื่น ๆ เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มาจากส่วนผสมและวัตถุดิบส่วนผสม
และวัตถุดิบที่ได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็ถูกจัดอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจนี้ เช่นกัน ผลิตภัณฑ์
มูลค่ าเพิ่มประกอบด้ว ย ซอสปรุ งรส และอาหารพร้ อ มอุ่น เสิ ร์ ฟ เช่ น ติ่ มซา จ าหน่ าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลอยได้จ ากกระบวนการผลิ ต ปลาและกุ้ง แก่ ลู ก ค้า เพื่ อ น าไปแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่แสนอร่ อย เช่น พาย เค้ก ขนมปั งเนยและอื่น ๆ
ผลิตกระป๋ องเปล่าเพื่อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป รวมทั้ง
ยังมีบริ การพิมพ์สาหรับการทาฉลาก
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รู ปที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า ของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Marine ingredients การเปิ ดตัว หน่ ว ยธุ รกิ จ TUI นี้ ทาให้ไทยยู
เนี่ยนเป็ นผูผ้ ลิตน้ ามันปลาทูน่าคุณภาพสูงรายเดียวที่ดูแลควบคุมการผลิตแบบครบวง โดย
น้ ามัน ทู น่ า ที่ ผลิ ต ได้น้ ี ได้รั บการยอมรั บ ว่า อุ ด มไปด้ว ยกรดไขมัน กลุ่ ม โอเมก้า 3 และ
โดยเฉพาะชนิ ดที่เรี ยกว่าดีเอชเอ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก
ทารก และยังดีต่อสุขภาพของคนทุกช่วงวัยอีกด้วย น้ ามันปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยนถูก สกัด
มาจากหัวปลาทูน่าสด ซึ่งนับเป็ นส่ วนของปลาทูน่าที่มีน้ ามันในคุณภาพที่ดีที่สุด ขั้นตอน
การผลิต น้ ามัน ปลาทู น่ าเริ่ มต้น ที่ โ รงงานสกัด น้ า มัน ของไทยยูเนี่ ย น ซึ่ งอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียงกับโรงงานแปรรู ปปลาทูน่าของไทยยูเนี่ ยนในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ดังนั้นวัตถุดิบหัวปลาทูน่าจึงยังสด และสามารถนาเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ ามันได้ในทันที
เพื่อส่งต่อไปยังโรงกลัน่ น้ ามันปลาของไทยยูเนี่ยนในประเทศเยอรมนี

รู ปที่ 3.5 ผลิตภัณฑ์ Marine ingredientsของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหารสั ตว์เลีย้ ง ที่ไทยยูเนี่ ยนเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงเป็ นสมาชิกที่สาคัญ
ของครอบครัวเฉกเช่นผลิตภัณฑ์ท้งั หมดของเรา เราสร้างสรรค์อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยงด้วย
ความใส่ ใจเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้เพื่อนขนปุยได้รับอาหารที่มีคุณภาพสู งและรสชาติที่ดีที่สุด
บริ ษทั ผสมเนื้ อปลาทูน่าสดกับส่ วนผสมตามธรรมชาติ อื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัต ว์
เลี้ยงของเราเปี่ ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและได้รสชาติ เช่น ขนมขบเคี้ยวทามาจากซูริมิ
ตับปลาคอดกระป๋ อง และอาหารสุนขั และแมวแบบเปี ยกที่ทามาจากอาหารทะเล

รู ปที่ 3.6 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
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3.4 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร (แสดงผังการจัดองค์กร)
บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 จดทะเบียน
เมื่อ พ.ศ. 2531 มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 14,000 คน มีวนั ทางานจันทร์ – เสาร์ (ทางาน 6
วันต่อสัปดาห์) โดยเฉลี่ยทางานวันละ 20 ชัว่ โมง
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการ

และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมอนุกรมการ

บริ หารและประธาน

เลขานุการบริ ษทั

ฝ่ ายองค์กร
การเงินและภาษี ทรัพยากรบุคคล บัญชีและควบคุมต้นทุน สื่อสารองค์กร กฎหมาย การตลาด

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การพัฒนาความยัง่ ยืน กลยุทธ์
นวัตกรรม ตรวจสอบภายใน จัดซื้อปลา บริ หารความเสี่ยง นักลงทุนสัมพันธ์
รู ปที่ 3.7 ผังการจัดองค์กรของบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงานที่ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายเพิ่มผลผลิต (Productivity) ใน
ส่ วนการศึกษางานโดยเรี ยนรู ้งานทั้งระบบของกระบวนการผลิต และทาหน้าที่ ปรับปรุ ง
กระบวนการตรวจสอบอาการของเสี ยประเภทเพาช์ โดยโครงงานที่ได้รับมอบหมาย คือ
เก็บข้อมูลรวบรวมตัวอย่าง อาการ Defect ครบทุกอาการ จัดทาคู่มือมาตรฐาน สื่อการสอน
และศึกษาหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขปัญหา
3.6 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวธัญพิมล ขันทอง ตาแหน่งผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
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3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 14 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม 2562
กิจกรรม
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิงหาคม
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. กาหนดหัวข้อปัญหา
2. สารวจสภาพปัจจุบนั และ
ตั้งเป้าหมาย
3. วางแผนดาเนินงาน
4. วิเคราะห์สาเหตุ และ
กาหนดมาตรการแก้ไข
5. การปฏิบตั ิตามมาตรการ
6. ติดตามผลการแก้ไข
7. จัดทามาตรฐาน
8. ติดตามผลหลังทา
มาตรฐาน
9. สรุ ปโครงการ
3.8 วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ และคู่มือสื่ อการเรียนรู้
1) วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ ได้แก่ กล้องดิจิตอล, นาฬิกาจับเวลา, สัญญาณกริ่ ง, ชุด
อุปกรณ์แนะนาสิ นค้าแต่ละประเภท, ชุดตัวอย่าง (ถุงเพาช์ Defect) ในการคัดแยกอาการ
Defect และระดับ (Level), แบบฟอร์มการประเมิน Pre-test /Post-test
2) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ , โทรทัศน์ดิจิตอล
3) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Powerpoint, โปรแกรม Microsoft Excel,
โปรแกรม Minitab 17
4) เครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ ปั ญหา 7 QC Tools ได้ แ ก่ การจ าแนกข้ อ มู ล และกราฟ
(Stratification and Graph), แบบเก็บข้อมูล (Check Sheet) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart)
5) คู่มือ/สื่อการสอน ได้แก่
- คู่ มื อ การสอน (Teaching Manual) ,คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง าน (Work instruction; WI),
สื่อการสอนในรู ปแบบวิดีโอ (Teaching Media)
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3.9 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน
1. การคัดเลือกปัญหาและการสารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
การคัดเลือกหัวข้อปั ญหาและการสารวจสภาพปั จจุบนั ของปั ญหาเริ่ มต้นจากการ
ระดมความคิดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในไลน์การผลิตว่าจุดปฏิบตั ิงานนี้ มีความผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิอย่างไร และศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วทาการวิเคราะห์ผลเชิงปริ มาณโดย
ใช้กราฟเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดผลเสียมากที่สุด
2. การศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนก QC เช็ดกระป๋อง
ในการศึก ษากระบวนการผลิต PF-TUM3 จะทาการศึก ษาโครงสร้ างการผลิต
ทั้งหมดก่อนจากนั้นจึงศึกษาในจุดที่เป็ นปัญหา โดยเริ่ มต้นทาการสารวจสภาพปัจจุบนั ใน
จุ ด เช็ด กระป๋ อง ระหว่างปฏิบัติ งานในฐานะพนักงานของฝ่ ายเพิ่มผลผลิต ผูว้ ิจ ัยจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการทางานของแผนก QC เช็ดกระป๋ อง (เพาช์) โดยการ
สอบถามจากพนักงานในไลน์การผลิต การสังเกตการณ์ทางาน จับเวลา ถ่ายวีดิโอเพื่อนามา
วิเคราะห์ปัญหา และทาการเก็บรวบรวมตัวอย่าง Defect ให้ครบทุกอาการเพื่อที่จะนาไป
จัดทาสื่อสารสอน
สาหรับการทางานในแผนก QC เช็ดกระป๋ อง (เพาช์) จะเริ่ มตั้งแต่ ดู Palette ตาม
Batch codeที่ เข้ามาในแต่ละรอบ ทาการสุ่ มลัง Pouch ตรวจดู อาการ Defect ถ้าตรวจพบ
อาการ Defect ให้จดบันทึกในใบรายงานการตรวจสอบปัญหา Defect ที่จุดเช็ดกระป๋ อง
3. ศึกษาหาสาเหตุประสิ ทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบปั ญหา Defect แผนก
เช็ดกระป๋อง
3.1 การวิเคราะห์ ผลเชิงปริมาณโดยใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) โดยนา
ข้อ มู ล จากรายงานWare House แสดง %ปริ มาณ Defect ข้อ มู ล ย้อ นหลัง 12 เดื อ นมา
วิเคราะห์ผลโดยใช้แผนภูมิพาเรโต เพื่อหาสาเหตุประสิ ทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ
ปั ญหา Defect ที่เป็ นจริ ง โดยการจัดลาดับสาเหตุที่เกิดประสิ ทธิภาพในการการทางานต่อ
ปริ มาณที่พบ
3.2 ทดสอบสาเหตุของปัญหาโดยใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหา 7 QC Tools มา
พิสูจน์หาสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบปัญหา Defect
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4. หาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งจากข้อมูลที่ร วบรวมได้ท้ งั หมด
และจากการระดมความคิดจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นามาหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
และสามารถใช้ได้จริ งในไลน์ผลิต โดยมีแนวทางการแก้ไขดังนี้
1. จัดทาแก้ไขนิยามอาการ Defect โดยระดมความคิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. จัดทาคู่มือการสอน (Teaching Manual) สาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
3. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work instruction; WI) สาหรับพนักงานรายเดือน
4. จัดทาสื่อการสอนในรู ปแบบวิดีโอ (Teaching Media)
5. จัดทาการอบรมในหัวข้อ “Train the trainer” ให้แก่ พนักงานระดับหัวหน้างาน
6. จัดทาการอบรมให้แก่ พนักงานรายเดือน
5. ติดตามผลการดาเนินงาน
พนักงานที่เข้ารับการอบรม ทาแบบฟอร์มทดสอบก่อน-หลัง เพื่อเป็ นการประเมินได้
ว่าหลังจากที่ได้รับการอบรมนั้นทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น แม้จะ
เป็ นพนักงานที่มีอายุการทางานน้อย ไปจนถึงพนักงานที่มีประสบการณ์ และเพื่อทาให้เกิด
ความมัน่ ใจในแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และแม่นยา โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นต้องมี
ปริ มาณลดลง
6. กาหนดมาตรการควบคุม
โดยการนาแนวทางการแก้ไขมาจัดทามาตรการและการควบคุมเพื่อให้มีระบบใน
การทางานมากยิง่ ขึ้น และพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการคัดเลือกหัวข้ อปัญหา สารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา และกาหนดเป้ าหมายจาก
การคัดเลือกหัวข้ อปัญหาโดยการระดมสมองกับทุกคนที่เกีย่ วข้ องในไลน์ การผลิต
1. โดยใช้กราฟ Time series plot % แสดงปริ มาณ % Defect ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนพบว่า
ปริ มาณของเสี ยที่หลุดไปยัง Ware House ปิ ดฉลาก เฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม
2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 % ดังรู ปที่ 4.1
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รู ปที่ 4.1 แสดงข้อมูลปริ มาณ Defect เฉลี่ย (มกราคม- ธันวาคม 2560)
2. โดยใช้แผนภูมิ Pareto chart of plant แสดงปริ มาณ % Defect ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
ระหว่าง โรงงาน H1L, H2L, H3L และ HVL พบว่าปริ มาณของเสี ยที่ ส่งต่อไปยังแผนก
Ware House ปิ ดฉลาก เฉลี่ย ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธัน วาคม 2560 โดยพบว่าที่ 80% ของ
ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง คือ โรงงาน H1L, โรงงาน H3L และ โรงงานที่ HVL
ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 แสดงแผนภูมิพาเรโต้ของปริ มาณ Defect ของแต่ละโรงงาน
(มกราคม- ธันวาคม 2560)
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3.โดยใช้แผนภูมิ Pareto chart of problem แสดงปริ มาณ %Defect ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
ของ H1L พบว่าอาการของเสียที่ ส่งต่อไปยังแผนก Ware House ปิ ดฉลาก เฉลี่ยตั้งแต่เดือน
มกราคม- ธันวาคม 2560 โดยพบว่าที่ 80% ของปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ งคือ
อาการ Defect LEK1, CTS2, FRT1 ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 แสดงแผนภูมิพาเรโต้ของปัญหาอาการ Defect ของ H1L
(มกราคม ธันวาคม -2560)
4. โดยใช้แผนภูมิ Pareto chart of problem แสดงปริ มาณ%Defect ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
ของH3L พบว่าอาการของเสี ยที่ส่งต่อไปยังแผนก Ware House ปิ ดฉลาก เฉลี่ยตั้งแต่เดือน
มกราคม- ธันวาคม 2560 โดยพบว่าที่ 80% ของปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ งคือ
อาการ Defect LEK1 ดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 แสดงแผนภูมิพาเรโต้ของปัญหาอาการ Defect ของ H3L
(มกราคม- ธันวาคม 2560)
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5.โดยใช้แผนภูมิ Pareto chart of problem แสดงปริ มาณ %Defect ข้อมูลย้อนหลัง 12เดือน
ของ HVL พบว่าอาการของเสียที่ส่งต่อไปยังแผนก Ware House ปิ ดฉลาก เฉลี่ยตั้งแต่เดือน
มกราคม- ธันวาคม 2560 โดยพบว่าที่ 80% ของปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ งคือ
อาการ Code ลบ ตาแหน่งปี ที่หมดอายุและ อาการสุ่มพบ Code ปน ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 แสดงแผนภูมิพาเรโต้ของปัญหาอาการ Defect ของ HVL
(มกราคม- ธันวาคม 2560)
4.2 ผลการศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนก QC เช็ดกระป๋อง (เพาช์ )
จากการศึกษาขั้น ตอนการทางานของแผนกเช็ดกระป๋ อง (เพาช์) โดยการลงไป
ศึกษางานจริ งในทุกขั้นตอนนั้น พบว่าหลังจากที่แผนกเช็ดกระป๋ อง (เพาช์) ได้ Batch code
ที่ เข้ามาในแต่ ละรอบ พนัก งานดู Code product ให้ต รงตาม Batch Code ที่ จ ะทาการสุ่ ม
Check โดยการสุ่ มแต่ละครั้งนั้น มีการสุ่ มแค่ 5 ลังเพาช์ข องแถวบนสุ ด Palette ซึ่ งทาให้
ประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ Defect ลดลง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาหา
สาเหตุที่ในการปฏิบตั ิงาน และหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในกระบวนการ
ตรวจสอบ Defect
4.3 หาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ Defect
4.3.1 การระดมความคิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อจัดทาแก้ไขนิยามอาการ
ผลจากการจัดทาแก้ไขนิยามอาการ โดยแบ่งเป็ น 4ประเภท จานวน 36อาการ จากนั้น
ผูว้ ิจ ัยได้จ ัดทาคู่ มือการสอนพนักงานตรวจสอบและคัดแยกอาการของเสี ยประเภทเพาช์
(Seal visual defect) แผนกเช็ดกระป๋ อง (เพาช์) และปิ ดฉลาก จัดทาคู่ มือการสอนพนักงาน
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(Teaching Manual) ,เอกสารสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน(Definition of seam & seal defect) ,คู่มือ
การปฏิ บัติ งาน (Work Instruction; WI) ,คู่ มื อ การตรวจสอบของเสี ย เพาช์ , สื่ อการสอน
(Teaching Media) และแผนภาพสื่อการสอน (แสดงดังภาคผนวก(
ทั้งนี้ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มีเวลาจากัด ทางบริ ษทั ยังไม่ได้มีการอบรม
พนักงานโดยหัวหน้างาน ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทดลองใช้คู่มือและสื่ อการสอนที่ได้จดั ทาขึ้น อบรม
ให้แก่ นักศึกษาฝึ กงาน จ านวน 4 คน โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม 1 ครั้ ง และทา
แบบทดสอบหลังจากการอบรมอีก 1 ครั้ง ผลคะแนนและคะแนนเฉลี่ย แสดงดัง ตารางที่ 4.1
และ ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการตรวจสอบและคัด แยกอาการของเสี ย ประเภทเพาช์
ก่อนอบรม
วันที่
ทดสอบ
29/8/62

รายชื่อผูท้ ดสอบ

ตาแหน่งงาน

1

คะแนนรวมที่ได้ (คะแนน
เต็ม 30)
12

น.ศ.ฝึ กงาน

2

17

นสชญานิศ พรอดิสัย.

น.ศ.ฝึ กงาน

3

18

นสบุษราภรณ์ ยองใย.

น.ศ.ฝึ กงาน

4

14

นสพัชริ นทร์ ปาลีกุย.

น.ศ.ฝึ กงาน

นสชุติกาญจน์ จันบุญเรื อง.

ผลิตภัณฑ์ที่
ทดสอบ
ถุงเพาช์ Defect

ชุดที่

ค่าเฉลีย่ รวม

15

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการตรวจสอบและคัด แยกอาการของเสี ย ประเภทเพาช์
หลังอบรม
วันที่
ทดสอบ
29/8/62

รายชื่อผูท้ ดสอบ

ตาแหน่งงาน

1

คะแนนรวมที่ได้ (คะแนน
เต็ม 30)
15

น.ศ.ฝึ กงาน

2

25

นสชญานิศ พรอดิสัย.

น.ศ.ฝึ กงาน

3

24

นสบุษราภรณ์ ยองใย.

น.ศ.ฝึ กงาน

4

24

นสพัชริ นทร์ ปาลีกุย.

น.ศ.ฝึ กงาน

นสชุติกาญจน์ จันบุญเรื อง.

ค่าเฉลีย่ รวม

ผลิตภัณฑ์ที่
ทดสอบ
ถุงเพาช์ Defect

ชุดที่

22
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4.4 วิเ คราะห์ ผ ลการประเมิน แบบทดสอบการตรวจสอบและ คัด แยกอาการของเสี ย
ประเภทเพาช์
วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น โดยใช้ Two-Sample T-Test และน าเสนอในรู ปแบบ
แผนภาพกล่อง(Boxplot of before, after) จากภาพรวมของข้อมูลพบว่า ผูท้ ดสอบมีคะแนน
ความรู ้ ก่ อนอบรม น้อยกว่า คะแนนหลัง รั บการอบรมแล้ว ซึ่ งเห็ น ได้จ ากค่ าเฉลี่ยรวม
เพิ่มขึ้น จาก 15 คะแนน เป็ น 22 คะแนน แสดงดังรู ปที่ 4.6
Boxplot of Before, After
26
24
22

Data

20
18
16
14
12
Before

After

รู ปที่ 4.6 Boxplot of before, after
และจากผลคะแนนข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผูท้ ี่ผา่ นการอบรมจะมีแนวโน้มในการเรี ยนรู ้
เข้าใจ และแยกแยะอาการของเสี ยได้มากขึ้ น จึงมีความเป็ นไปได้ในใช้คู่มือ และสื่ อการสอน
และจัดอบรมให้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างาน ภายใต้โครงการ “Train the trainer” เพื่อให้
หัวหน้างานสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปอบรมต่อยอดให้แก่พนักงานรายเดือนต่อไป

บทที่ 5
สรุปผลและเสนอแนะ
5.1 สรุปผลและข้ อจำกัดหรื อปัญหำของโครงงำน
1. สรุปผลโครงงำน
จากการดาเนิ นงาน เมื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หาวิธี
ปรับปรุ งการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และคัดเลือกหัวข้อปัญหาโดยการระดมสมอง
กับผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต พบว่าปริ มาณของเสี ยที่ ส่งต่อไปยังแผนก Ware
House ปิ ดฉลาก เฉลี่ยตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.34 % จึงทา
การแก้ไ ขโดย จะต้อ งมี ก ารจัด อบรมพนัก งาน QC Visual Check เพื่ อ ให้ก ระบวนการ
ตรวจสอบมีความเข้าใจและการปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ได้มีก าระดมความคิ ด ในการให้ค านิ ยามอาการของเสี ย ประเภทเพาช์ ร่ ว มกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และจัดทาคู่มือการสอน คู่มือการปฏิบตั ิงานและสื่อการสอน (ตรวจสอบและคัด
แยกอาการของเสียประเภทเพาช์) ซึ่งก่อนการใช้มาตรการไปยังพนักงาน ได้ทดลองอบรม
ตามคู่มือ/สื่อการสอนดังกล่าวให้แก่นกั ศึกษาฝึ กงาน พบว่ามีคะแนนหลังการอบรมสู งกว่า
คะแนนก่อนการอบรมอย่างชัดเจน หลังจากนี้ จะมีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานระดับ
หัวหน้างาน และนาความรู ้ที่ได้ไปสอน-ฝึ กอบรมให้แก่พนักงานรายเดือน หลังใช้มาตรการ
นี้ คาดว่าจะประสบความสาเร็ จและทาให้พนักงานที่มีประสบการณ์หรื อ พนักงานที่มีอายุ
การทางานน้อยได้รับความรู ้เพิ่มเติม และเข้าใจกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยรวมที่สูงขึ้นด้วย
2. ข้ อจำกัดหรื อปัญหำของโครงงำน
เวลาที่ ใ ช้ใ นการสุ่ มของพนัก งาน QC ในโรงงาน TUM3 ต้อ งใช้เ วลารวดเร็ ว
เพื่อที่จะสามารถส่ งสินค้าไปยัง Ware House/ปิ ดฉลากได้ทนั ตามกาหนดเวลา นั้นจึงทาให้
อาจมี Defect ที่รั่วไหลไปยัง Ware House/ปิ ดฉลาก อีกทั้งระยะเวลาในการฝึ กงานนั้น มี
ระยะสั้นจึงทาให้ อาจจะไม่เห็นผลการลงมาตรการโดยรวมที่ทาการจัดอบรมพนักงานได้
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5.2 สรุปผลกำรปฏิบัตงิ ำนสหกิจศึกษำ
1. ด้านสังคม ได้เรี ยนรู ้ การสร้ างสัมพันธ์ที่ดีก ับคนรอบข้าง ได้คิ ดวิเคราะห์แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เกิดการพัฒนาตนเอง และได้ประสบการณ์วิชาชี พจริ งตามสาขาที่ เรี ยน มีทกั ษะการ
สื่อสาร และนาเสนอมากขึ้น
2. ด้านทฤษฏี ได้ทราบถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และการใช้งานโปรแกรม
Minitab 17
5.3 ข้ อเสนอแนะในกำรปฏิบตั งิ ำนสหกิจ
การฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษา บริ ษั ท มี ร ะบบการฝึ กงานที่ เ ป็ นระบบ มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าทุกๆ 2 สัปดาห์ซ่ ึงเป็ นผลดีต่อนักศึกษาที่จะได้ฝึกการน าเสนอ และมีงานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละวันทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษากระบวนการครบทุกแผนก และนักศึกษา
ยังสามารถเข้าไปเรี ยนกับพนักงานในวิชาต่ างๆ เช่ น การใช้โปรแกรม Microsoft Office
(PowerPoint, Excel) ขั้นประยุกต์, Minitab เป็ นต้น ซึ่งมีประโยชน์และสามารถนาไปใช้จริ ง
ในการปฏิบตั ิงาน
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