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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยใชวิธี QC Story 

องคกรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก ฟารมผลิตเห็ดนางฟาของคุณวัลยนภัส เอี่ยมช่ืน จังหวัดชัยนาท
ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) กําหนดหัวขอปญหา 2) สํารวจสภาพปจจุบันและ
ตั้งเปาหมาย 3) วางแผนการดําเนินกิจกรรม 4) วิเคราะหสาเหตุ 5) กําหนดมาตรฐานการตอบโตและ
นํามาตรฐานการตอบโตมาปฏิบัติ 6) ติดตามผล และ 7) ทําใหเปนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
นี้ ไดแก 1) ใบตรวจสอบ 2) แผนผังกางปลา 3) แผนภูมิแทง 4) แผนภูมิแกนท 5) แผนภูมิพาเรโต 
และ 6) ตาราง 5W1H การวิเคราะหขอมูลใชการระดมสมองและการวิเคราะหเนื้อหา สถิติที่ใชไดแก 
รอยละและคาเฉลี่ย 

 ผลจากการวิจัยพบวาต้ังแตวันที่ 3 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 มีของเสียทั้งหมด 58.8 

กิโลกรัมจากเห็ดนางฟาทั้งหมด 630.8 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 9.32 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
ปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดของเสียมากที่สุดคือ ปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา และดอก
เห็ดหงิกงอ จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา พบวา ลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวใชวิธีการ
แกไขที่คลายคลึงกัน ไดแก การทําความสะอาดโรงเพาะเห็ด การควบคุมความช้ืน และแมลงศัตรูพืช
ระหวางการผลิต ในการปรับปรุงกระบวนการมีการกําหนดคาเปาหมาย โดยเปรียบเทียบอัตราสวน
ของเสียกับฟารมอ่ืนในพื้นที่เดียวกัน เปนอัตราสวนของเสียมีคาไมเกินรอยละ 6.00 หลังจากการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการ พบวา มีของเสียคิดเปนรอยละ 4.26 ซึ่งบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว  
 

คําสําคัญ : การปรับปรุงกระบวนการ, การลดของเสีย, คิวซีสตอรี่, เห็ดนางฟา 
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ABSTRACT 

 The objective of the study was to improve the production process of the 

Phoenix Oyster Mushroom by QC Story.  This study was conducted at Khun Wannapas 

Aiam-Chuen’s Farm, Chai Nat, Thailand.  Data was gathered according to steps 

following: 1) defining the problem topics, 2) exploring current and expected conditions, 

3) planning activities, 4) analyzing of the causes, 5) defining and implementing solution 

practices, 6) tracking your results, and 7) standardizing.  The tools used in this study 

include: 1) Check sheets, 2) Cause-and-effect Diagram, 3) Bar Chart, 4) Gantt Chart, 5) 

Pareto Diagram, and (6). 5W1H Table.  Data analysis includes the brainstorming and 

content analysis.  Statistics used were percentage and average. 

 The findings indicated that, between the February 3 and March 9, 2019, there 

are total defects of 58.8 kg from total production of Phoenix Oyster Mushroom 630.8 

kg, or 9.32 per cent.  From data analysis, it was found that the major forms of defecting 

mushroom problems were yellow rotten, black molded, and twist mushrooms.  From 

analyzing the causes of the problem, the characteristic problem uses similar solutions: 

cleaning the mushroom Hatchery, controlling humidity and pests during production.  

During the process, a target value is configured from the comparison of the defection 

rates of the other nearby farms as a 6.00 percent.  After implementing a revised 

process, it was found that the defection rate was improved to be 4.26 per cent, making 

the results meet the predefined target value. 
 

Keywords : Process improvement, Waste reduction, QC Story, Phoenix    

                 OysterMushroom 
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บทนํา 
การประกอบธุรกิจฟารมเห็ด เปน

อาชีพหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
และมีการพัฒนามาเปนเวลานานกวา 60 ป 
จากเดิมที่มีการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน เพาะเห็ดเพียงไมกี่ชนิดและมี
การทําเปนอาชีพเสริมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับครัวเรือน จนกระทั่งมีการนําเทคโนโลยี
มาใชในการเพาะเห็ดมากข้ึน มีการวิจัยและ
พัฒนาทั้งดานปริมาณและคุณภาพในการผลิต 
ประกอบกับความหลากหลายของเห็ดที่เพาะมี
มากข้ึน ทําใหการทําธุรกิจฟารมเพาะเห็ด
กลายเปนอีกหนึ่งอาชีพที่สรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการไมนอย  ซึ่ งปจจุบันมีกวา 
27,000 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะเห็ด
และกระจายอยูทั่วทุกจังหวัด สามารถสราง
รายไดในแตละปไมต่ํากวา 7,000 ลานบาท 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) 

ฟารมที่จะศึกษาในการทําวิจัย ฟารม
ผลิตเห็ดนางฟาของคุณวัลยนภัส เอี่ยมช่ืน 
ตั้งอยูที่ 109 หมูที่ 12 ตําบลเดนใหญ อําเภอ
หันคา  จั งห วัด ชัยนาท  เ ริ่ มก อตั้ ง เมื่ อป  
พ.ศ.2559 จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 3 ป 
ผลผลิตหลัก คือ เห็ดนางฟา มีกําลังการผลิต
ประมาณ 572 กิโลกรัมตอเดือน มูลคาในการ
สงดอกเห็ดออก 34,320 บาท หักคาใชจาย 
คานํ้า คาไฟ คาวัตถุดิบ คงเหลือ 18,500 บาท 

การวิจัยนี้ปรับปรุงกระบวนการโดย
วิธี QC story ซึ่งเปนเทคนิคในการแกปญหา
คุณภาพครบวงจรแบบ PDCA มีข้ันตอนหลัก
ในการแกไขปญหา 7 ข้ันตอน ไดแก (1) คนหา

ปญหาและกําหนดหัวขอ เรื่องปญหา (2) 
สํารวจสภาพปญหาและกําหนดเปาหมาย
ปญหาตองมีปจจัยสนับสนุน เปาหมายตองมี
เหตุผล (3) วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
พิสูจนสาเหตุว า เปนตนเหตุ (4)  กําหนด
มาตรฐานการแกไขตนเหตุ (5) ดําเนินการตาม
มาตรการที่คิดไว (6) ตรวจสอบผลลัทธ ตอง
เปรียบเทียบกับกอนการแกไข เพื่อดูวาบรรลุ
เปาหมายหรือไม และ (7) สรุปผล กําหนด
มาตรฐาน วางแผนแกไขปญหาครั้งตอไป (อดิ
ศักดิ์ ธีรานุพัฒนา 2552) 

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา 
ผลผลิตเห็ดนางฟาที่ผลิตออกมา มีผลผลิต
ออกมาไมดีเทาควร  มีการเนาเสียไมนอย 
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อลดของเสีย โดยการวิเคราะหหาสาเหตุ
และแกไข เพื่อลดของเสียนําไปสูการเพิ่ม
ผลผลิตของฟารมผลิตเห็ดนางฟาของคุณ
วัลยนภัส  เอี่ ยม ช่ืน  โดยใช วิ ธี  QC Story 

เ นื่ อ งจาก เปน เครื่ อ งมื อการจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบมีเหตุผล และมีข้ันตอน
การแกปญหา ทําใหสามารถแกไขสาเหตุที่
แทจริงของปญหาได และเปนแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งนําไปสูการลดของ
เสียในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ด

นางฟา โดยใชวิธี QC Story  
 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 158 -



วิธีการวิจัย 

1. ผูใหขอมูลในการวิจัย ไดแก คุณ
วัลยนภัส เอี่ยมช่ืน (เจาของกิจการ) และ
พนักงานฝายผลิตของฟารมเพาะเห็ดนางฟา 
รวม 2 คน  

2. ข้ั น ตอนกา ร ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย 
ข้ันตอนการวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเห็ดนางฟา โดยใช วิ ธี QC Story มี 7 

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. กําหนดหัวขอปญหา โดย

ศึกษาขอมูลสภาพปจจุบันไดแก ขอมูลผลผลิต
ของฟารมผลิตเห็ดนางฟาของฟารม คุณวัลยน
ภัส เอี่ยมช่ืน 

2. สํารวจสภาพปจจุบันและ
ตั้งเปาหมาย 

    2.1 สํารวจสภาพ
ปจจุบันในกระบวนการผลิตเห็ดนางฟาของ
ฟารม คุณวัลยนภัส เอี่ยมช่ืน โดยพนักงาน
ดูแลฟารมผลิตเห็ดและเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดใช
ใบตรวจสอบในการเก็บขอมูลผลผลิตเปนราย
สัปดาหรวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห ตั้งแต 5 มกราคม 
– 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562       

   2.2 กํ า ห น ด ค า
เปาหมาย เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เห็ดนางฟาจากปญหาในขอ 2.1 โดยกําหนด
เปาหมายเพ่ือเพิ่มคาเฉลี่ยดอกเห็ดที่ดีของเห็ด
นางฟาและลดคาเฉลี่ยของเสียตอสัปดาหไม
เกินคาเฉลี่ยของเสียปจจุบัน 

3. ว า ง แ ผ นก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จกรรม  วางแผน ข้ันตอนและกํ าหนด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม โดยใชแผนภูมิ

แกนท  (Gantt chart)  ผู วิจัยแจ งใหสถาน
ประกอบการทราบข้ันตอนและระยะการทํา
การวิจัย 

  4. วิเคราะหสาเหตุ โดยใช
วิธีการระดมสมองจากพนักงานฝายผลิตเห็ด
นางฟาของฟารม และคุณวัลยนภัส เอี่ยมช่ืน 
รวม 2 คน เพ่ือหาสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหา 
  5. กํ าหนดมาตรฐานการ
ตอบโตและนํามาตรฐานการตอบโตมาปฏิบัติ 
โดยกําหนดวิธีการในการปฏิบัติเพื่อแก ไข
ปญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตและลด
ของเสียโดยใช 5W1H และนําไปปฏิบัติงาน
จริง 
   6. ติ ด ต า ม ผ ล  โ ด ย ก า ร
เปรียบเทียบของเสียกอนการปรับปรุงแกไข
และหลังการปรับปรุงแกไข นําเสนอการ
เปรียบเทียบขอมูลดวยแผนภูมิแทง 
  7. ทําใหเปนมาตรฐาน จัดทํา
คูมือ ในการปฏิบัติ งานเพื่ อแสดงในพื้นที่
ปฏิบัติงาน โดยขอนี้จะไมแสดงในบทความน้ี
เนื่องจากขอจํากัดในพื้นที่ในการนําเสนอของ
บทความ 

3. เครื่องมือที่ใชดําเนินงานวิจัย ไดแก 
(1) ใบตรวจสอบ (2) แผนภูมิแทง  (3) แผนภูมิ
แกนทและแผนภูมิพาเรโต (4) แผนผังกางปลา 
(5) ตาราง 5W1H  

4. การวิเคราะหขอมูล ใชการระดม
สมองและการวิเคราะหเน้ือหา สถิติที่ใชไดแก 
รอยละและคาเฉลี่ย 
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ผลการวิจัย 

 1. กําหนดหัวขอปญหา จากการเก็บ
ขอมูลเพื่อศึกษาปญหาเบื้องตนที่ฟารมเห็ด
นางฟา คุณวัลยนภัส เอี่ยมช่ืน โดยการเก็บ
ขอมูลระหวาง 29 ธันวาคม พ .ศ. 2561 - 4 

มกราคม พ.ศ. 2562 เปนเวลาทั้งสิ้น 1 สัปดาห 
สามารถเก็บขอมูลเบื้องตนไดดังนี้ จากผลผลิต
เห็ดนางฟาในชวงเวลาดังกลาวรวม 153 

กิโลกรัม พบวา มีผลผลิตดอกท่ีสมบูรณ 139 

กิโลกรัมตอสัปดาห และผลผลิตที่เปนของเสีย
มีจํานวนทั้งสิ้น 14 กิโลกรัมตอสัปดาห คิดเปน
รอยละ 9.15   ลักษณะดอกเห็ดที่เปนของเสีย 
มี 5 แบบ ดังนี้ ดอกเห็ดหงิกงอ ดอกเห็ดเนา
เหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา ดอกเห็ดแตกหัก 
และดอกเห็ดเหี่ยวแหง ซึ่งจํานวนของเสียที่
เกิดข้ึนมาจากกระบวนการผลิตเห็ดนางฟา 

ดังน้ัน จึงนําไปสูการต้ังหัวขอวิจัยเรื่อง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยวิธี 
QC Story 

 2 . สํ า ร ว จ ส ภ า พ ป จ จุ บั น แ ล ะ
ตั้งเปาหมาย  จ า ก ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล ใ น
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟา  โดยพนักงาน
หนางาน ตั้งแต 5 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2562 เปนเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห ดวยใบ
ตรวจสอบ (check sheet) เพ่ือศึกษาลักษณะ
ของเสียแตละประเภท พบวามีดอกเห็ดที่ดี
จํานวนท้ังหมด 572 กิโลกรัม มีการเกิดของ
เสียจํานวนทั้งหมด 58.8 กิโลกรัม คิดเปนดอก
รอยละดอกเห็ดที่เสียเทากับ 9.32  จากการ
กําลังการผลิตทั้งหมด 630.8 กิโลกรัม โดยได
จําแนก ลักษณะและจํานวนของเสียในแตละ
สัปดาหไวดังนี้

 จากขอมูลพบวาโรงเพาะเห็ดนางฟาสามารถเก็บผลผลิตของเห็ดนางฟาสัปดาหที่ 1-4 โดยได
จําแนก ลักษณะการเกิดของเสียและจํานวนของเสีย มาแยกเปนรายสัปดาห ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ลักษณะผลผลิตเห็ด
นางฟา 

การผลิต (กิโลกรัม) (สัปดาหที่) รวม 
1 2 3 4  

กิโลกรัม 

 

รอยละ กิโล 

กรัม 
รอยละ กิโล 

กรัม 

รอยละ กิโล 

กรัม 

รอยละ กิโล 

กรัม 

รอยละ 

ดอกเห็ดเนาเหลือง 5.6 3.48 7.8 4.89 6.8 4.31 6.1 4.00 26.3 44.73 

ดอกเห็ดเปนราดํา 3.7 2.29 4.5 2.82 4.6 2.91 4.2 2.75 17 28.91 

ดอกเห็ดหงิกงอ 1 0.62 1.5 0.94 2.1 1.33 1.5 0.98 6.1 10.37 

ดอกเห็ดเหี่ยวแหง 1.1 0.68 1.2 0.75 1.3 0.82 1.7 1.11 5.3 9.01 

ดอกเห็ดแตกหัก 0.7 0.43 1.3 0.82 1.1 0.69 1 0.66 4.1 6.97 

รวม (สัปดาห) 12.1 7.50 16.3 10.22 15.9 10.06 14.5 9.50 58.8 100 

กําลังการผลิต 161.1 100 159.3 100 157.9 100 152.5 100 630.8 100 
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จากการเก็บขอมูลอัตราการเกิดดอกเห็ดที่เสีย
และจํานวนของเสียของเห็ดนางฟาดวยใบ
ตรวจสอบเปนเวลา 4 สัปดาห หลังจากนั้นนํา 

จํานวนของเสียแตละประเภทมาวิเคราะหหา
ปญหาหลักเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ดังแสดง
ในภาพท่ี  1 

 

 

จากการวิเคราะหขอมูลผลผลิตของเห็ดนางฟา 
ไดปญหาที่จะมาปรับปรุงแกไข คือ ดอกเห็ด
เนาเหลือง เพราะมีอันตรารอยละของเสียมาก
ที่สุด ปญหาที่เกิดจากดอกเห็ดเปนราดําและ 
ปญหาดอกเห็ดหงิกงอ มาปรับปรุงแกไข 
ขอมูลของเสียกอนการปรับปรุงแกไข ดังแสดง
ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลจํานวนอัตราการเกิดดอกเห็ดที่เสียกอนทําการปรับปรุงปญหาดอกเนาเหลอืง ดอก
เห็ดเปนราดํา และดอกเห็ดหงิกงอ 

 

จากขอมูลจํานวนอัตราการเกิดดอกเห็ดที่เสีย
จากปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนรา
ดํา และดอกเห็ดหงิกงอ กําหนดเปาหมายเพ่ิม
คาเฉลี่ยดอกเห็ดนางฟา และลดคาเฉลี่ยของ
เสี ยต อสัปดาห ไม เกินกว าค าปจจุบัน  มี

เปาหมาย คือ ดอกเห็ดเนาเหลืองคาของเสีย
ปจจุบัน 6.58 กิโลกรัมตอสัปดาห ดอกเห็ด
เปนราดํา คาเฉลี่ยของเสียปจจุบัน  4.25 

กิโลกรัมตอสัปดาห ดอกเห็ดหงิกงอ คาเฉลี่ย
ของเสียปจจุบนั 1.53 กิโลกรัมตอสัปดาห และ

ลักษณะผลผลิตเห็ด
นางฟา 

จํานวนของเสีย (กิโลกรมั) รวม 

(กิโลกรมั/ 
4 สปัดาห) 

 

คาเฉลี่ย / 4 

สัปดาห สัปดาหที ่
1 2 3 4 

ดอกเห็ดเนาเหลอืง 5.6 7.8 6.8 6.1 26.3 6.58 

ดอกเห็ดเปนราดํา 3.7 4.5 4.6 4.2 17 4.25 

ดอกเห็ดหงกิงอ 1 1.5 2.1 1.5 6.1 1.53 

รวม 49.4 12.36 
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รอยละของเสียรวมปจจุบัน 7.83 คาเปาหมาย
ไมเกินรอยละ 6.00 คาเปาหมายดังกลาวได
จากเปรียบเทียบอัตราสวนของเสียกับฟารม
อื่นในพ้ืนที่เดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

 3. วางแผนการดํา เนินงาน  การ
วางแผนการดําเนินการโดยใชแผนภูมิแกนท 
(Gantt chart) ที่มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห 
ตั้งแต 

3 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 ดังแสดง
ในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการดําเนินงาน 

 

 4. วิเคราะหขอมูล จากการระดม
สมองของพนักงานท่ีทําหนาที่ เพาะเห็ดใน
ฟารมเห็ด กาญจนา จํานวน 2 คน เพื่อหา
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง 
ดอกเห็ดเปนราดํา และดอกเห็ดหงิกงอ ใช 

แผนผังกางปลาในการวิเคราะหสาเหตุ โดย
แบงประเภทของสาเหตุ มาจาก พนักงาน 
โรงเรือน วัตถุดิบ และศัตรูพืช ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 

 

 

  

รอยละของเสียปจจุบัน คาเปาหมายไม
เกินรอยละ 

7.83 6.00 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ชวงเวลาดําเนินงาน (สัปดาห) 
3 ก.พ. – 9 

ก.พ. 2562 

10 ก.พ. – 

16 ก.พ. 

2562 

17 ก.พ. – 

23 ก.พ. 

2562 

24 ก.พ. – 

2 มี.ค. 

2562 

3 ม.ีค. – 9 

ม.ีค. 2562 

1. วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาและกําหนดแผนการ
แกไขปญหา 

     

2. ปฏิบัติตามแผน      

3. ติดตามผล  * * *  

4. สรุปผลการแกไขปญหา      
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 5. กําหนดมาตรการ จากสาเหตุของ
ปญหาดอกเห็ดที่เนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา 
และดอกเห็ดหงิกงอมีทั้งหมด 5 สาเหตุ ไดแก 
(1) ขาดการสังเกต (2) สกปรก (3) อุณหภูมิสูง
เกินไป (4) กอนเห็ดมีน้ําเขา (5) มีแมลงนําโรค  

จึงนํามากําหนดแผนในการปฏิบัติโดยใช
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H ไดแก What 
Who Where Why When และ How  เพื่อ
แกปญหาจากสาเหตุดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 แผนในการปฏิบัติดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H 

สาเหตุ What Why Where When How 

ขาดการ 
สังเกต 

ตั้งกฎ 
ระเบียบ 

ใหกับ 

พนักงาน 

เ พ่ื อ ไม ใ ห เ กิ ด
การสูญเสีย 

ของเห็ด 

นางฟา 

โรงเพาะเห็ด
นางฟา 

10/ 02-

2/03 

2562 

ใหพนักงานตรวจเช็ค 

ความเรียบรอยของ 
โรงเรือนและผลิตผลวัน 

ละ 2 ครั้ง ชวงเชาและ 

บาย 
โรงเรือน 

สกปรก 
ดู แ ล ค ว า ม
สะอาด 

เพื่อใหโรงเรือน 

สะอาดลดการ
เกิดแมลง 
ศัตรูพืช 

นอยลง 

โรงเพาะเห็ด
นางฟา 

10/ 02-

2/03 

2562 

ทําความสะอาดพื้น  
ผนัง ทุกซอกทุกมุม 

และฉีดพน 
เชื้อจุลินทรีย บีที 

โรงเรือน พนักงาน 

วัตถุดิบ ศัตรูพืช 

ขาดการสงัเกต 

ไมไดดูแลใจใส 

กอนเห็ดมีน้ําเขา 

ใหน้ําแรงเกินไป 

ขาดการดูแลรกัษาทําความสะอาด ั
สกปรก 

มีแมลงนําโรค ี ํ โ
แมลงหว่ีเขาไปกัดกินกอนเช้ือ ้

ไมมีการปองกัน 

อุณหภูมิสงูเกินไป 
อากาศไมถายเท 

ขาดการระบายอากาศ 

แมลงสาบเขาไปกัดกินกอนเช้ือ 
ไมมีการปองกัน 

ดอกเห็ดเนาเหลือง 
ดอกเห็ดเปนราดําและ
ดอกเห็ดหงิกงอ 
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ตารางท่ี 5 แผนในการปฏิบัติดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H (ตอ) 
สาเหตุ What Why Where When How 

อุณหภูมิสูง
เกินไป 

เพิ่มการ
ระบาย
อากาศ 

เพื่อลด 

อุ ณ ห ภู มิ ที่ สู ง
เ กินไปภ าย ใน
โรงเรือน 

โรงเพาะเห็ด
นางฟา 

10/ 02-

2/03 

2562 

เปดโรงเรือนประมาณ 5-10 
นาที ในเวลากลางคืนทุกครั้ง
ที่อุณหภูมิสูงขึ้น เพ่ือระบาย
อากาศภายในโรงเรือน
ออกไป 

กอนเห็ดมีนํ้าเขา ทําสปริง
เกอรในการ
ใหนํ้า 

เพื่อปองกัน 

ไมใหนํ้าเขา 
ก อ น เ ช้ื อ เ ห็ ด
นางฟา 

โรงเพาะเห็ด
นางฟา 

10/ 02-

2/03 

2562 

จัดหาหัวสปริงเกอรการ
กระจายแบบละออง  

มีแมลงนําโรค ปองกัน 

แมลง 
เพื่อปองกันไมให
แมลงเขาไปกัด
กินกอนเช้ือเห็ด 

นางฟา 

โรงเพาะเห็ด
นางฟา 

10/ 02-

2/03 

2562 

จัดหาผามุงปองกันแมลง ที่
จะเขาไปกัดกินกอนเชื้อเห็ด
นางฟา   

หมายเหตุ : Who : เนื่องจากข้ันตอนทําโดยพนักงาน 2 คน เหมือนกันทุกขั้นตอน 

 6. ปฏิบั ติ ตามาตรการ  จากการ
กําหนดแผนในการปฏิบัติโดยใชกระบวนการ
คิดวิเคราะห 5W1H จากน้ันนําแผนไปปฏิบัติ
จริง โดยใชใบตรวจสอบในการเก็บขอมูลของ

เ สี ยหลั ง ก า รป รั บป รุ ง แก ไ ขตั้ ง แต  10 
กุมภาพันธ - 2 มีนาคม พ.ศ.2562 เปนเวลา 3 
สัปดาห หลังทําการปรับปรุงแกไขมีผลการ
ปฏิบัติดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลของเสียหลังการปรับปรุงแกไขปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา และ
ดอกเห็ดหงิกงอ 

ลักษณะผลผลิตเห็ดนางฟา จํานวนของเสีย (กิโลกรัม) รวม (กิโลกรัม/3 

สัปดาห) 
คาเฉลี่ย/สัปดาห 

สัปดาหที่ 
1 2 3 

ดอกเห็ดเนาเหลือง 4.9 6.9 5.3 17.1 5.7 

ดอกเห็ดเปนราดํา 2.2 2.9 2.7 7.8 2.6 

ดอกเห็ดหงิกงอ 0.7 0.9 0.6 2.2 0.73 

รวม 27.1 10.5 

 

 7. ติดตามผล ภายหลังการปรับปรุง
แกไขปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปน

ราดํา  และดอกเห็ดหงิกงอ ระหวาง  10 
กุมภาพันธ – 2 มีนาคม พ.ศ.2562 พบวาการ
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ดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย โดยสามารถลด
ปญหาดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา 
และดอกเห็ดหงิกงอได ทั้งนี้หากพิจารณาผล

การดําเนินการปรับปรุงแกไขและกอนการ
ปรับปรุงแกไขเสร็จตามตารางที่

ตารางท่ี  7 การเปรียบเทียบขอมู ลของ
เสียกอนและหลังการแกไขปญหาดอกเห็ดเนา
เหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา และดอกเห็ดหงิกงอ
 

      ผลจากการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย สรุปผลทางตรง คือ สามารถลด
จํานวนการเกิดของเสียจากปญหาดอกเห็ดเนา
เหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา และดอกเห็ดหงิกงอ 
ไปไดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว คือ ไมเกิน
รอยละ 6 และผลทางออม คือ สามารถลดคา
รอยละรวมของการเกิดของเสียได  

 8. กําหนดเปนมาตรฐาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน (Work  Manual) เพื่อแสดงใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหสถานประกอบการและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน และสามารถลดขอผิดพลาดที่
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสถานประกอบการได 
สรุปผลการวิจัย 

 ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยใชวิธี QC 

Story ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขปญหาดวยวิธี 
QC Story ที่มี 7 ข้ันตอน ไดแก (1) กําหนด
หัวขอปญหา (2) สํารวจสภาพปจจุบันและ
ตั้งเปาหมาย (3) วางแผนการดําเนินงาน (4) 
วิเคราะหสาเหตุ (5) กําหนดมาตรการตอบโต
และปฏิบัติตามมาตรการ (6) ติดตามผล และ 
(7) ทําให เปนมาตรฐาน และใช เครื่องมือ
ทั้งหมด 5 เครื่องมือ ไดแก (1) ใบตรวจสอบ 

 

(2) แผนผังกางปลา (3) แผนภูมิแทง (4) 
แผนภูมิแกนท (5) แผนภูมิพาเรโต และ (6) 
ตาราง 5W1H มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ 

1. กําหนดหัวขอปญหา จากการเก็บ
ขอมูลที่ฟารมผลิตเห็ดนางฟาของ คุณวัลยน
ภัส เอี่ยมช่ืน ตั้งอยูที่ 109 หมูที่ 12 ตําบลเดน
ใหญ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในระหวาง 
12 - 18 มกราคม พ.ศ.2562 พบวามีของเสีย
ที่ เกิดจากกระบวนการผลิตของเห็ดนางฟา
ประมาณ 60 กิโลกรัม ในระยะเวลาหนึ่ง
สัปดาห จึงนําไปสูการต้ังหัวขอวิจัยเรื่อง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยใช
วิธี QC Story 

 2. สํ า ร ว จ ส ภ า พ ป จ จุ บั น แ ล ะ
ตั้งเปาหมาย (1) การเก็บขอมูลของเสียของ
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟาดวยใบตรวจสอบ 
ตั้งแต 3 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม พ.ศ.2562 
พบวามีของเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด 58.8 กิโลกรมั 
เฉลี่ยถึง 9.32 กิโลกรัมตอสัปดาห จากกําลัง
การผลิต 630.8 กิโลกรัม (2) วิเคราะหจาก
ขอมูลเบื้องตนพบวาดอกเห็ดที่มีของเสียมาก
ที่สุด คือ ดอกเห็ดเนาเหลือง คิดเปนรอยละ 

10.37 ดอกเห็ดเปนราดํา คิดเปนรอยละ 7.14 

และดอกเห็ดหงิกงอ คิดเปนรอยละ2.55 

รอยละกอนการ
ปรับปรุงแกไข 

รอยละหลังการ 
ปรับปรุงแกไข 

7.83 4.26 
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ตามลําดับ จึงเลือก 3 ปญหานี้นํามาแกไข (3) 
ในการต้ังเปาหมายเพื่อลดคาเฉลี่ยของเสียตอ
สัปดาหใหไมเกินคาเฉลี่ยของเสียปจจุบันคือ  
อัตราสวนของเสียมีคาไมเกินรอยละ 6.00 โดย
คาเปาหมายดังกลาวไดจากเปรียบเทียบ
อัตราสวนของเสียกับฟารมอื่นในพ้ืนที่เดียวกัน  
 3 วางแผนการดําเนินงาน โดยใช
แผนภูมิแกนท ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ-วันที่ 
9 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยเริ่มจากขั้นตอนการ
วิเคราะหสาเหตุ กําหนดแผนการแกไขปญหา 
ปฏิบัติตามแผนตามแนวทางที่ไดกําหนดข้ึน 
และติดตามผล 

 4. วิเคราะหสาเหตุจากการรวบรวม
ความคิดเห็นของพนักงานท่ีทําหนาท่ีเพาะเห็ด
นางฟาในฟารม จํานวน 2 คน ในการวิเคราะห
ห าสา เหตุ  จึ ง ใช แผนผั งก า งปลาในการ
วิเคราะห พบวามีสาเหตุหลักมาจาก พนักงาน 
โรงเรือน วัตถุดิบและศัตรูพืช สาเหตุยอย 
ไดแก (1) ขาดการสังเกต (2) อุณหภูมิโรงเรอืน
สูง (3) โรงเรือนสกปรก (4) กอนเช้ือเห็ดมีน้ํา
เขา และ (5) แมลงนําโรค  
 5. กําหนดมาตรการตอบโตและ
ปฏิบัติตามมาตรการ  
   1. กําหนดมาตรการ กําหนดแผน
ในการปฏิบัติเพ่ือแกไขสาเหตุยอย ของปญหา
ดอกเห็ดเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดํา และ
ดอกเห็ดหงิกงอ โดยใช 5W1H  ไดแก (1) ให
พนักงานตรวจเช็คความเรียบรอยของโรงเรือน
และผลิตผลวันละ 2 ครั้ง ชวงเชาและบาย (2) 
ทําความสะอาดพ้ืน ผนัง ทุกซอกทุกมุมและฉีด
พน  เ ช้ือจุลินทรีย  บีที  (3)  เปดโรง เรือน

ประมาณ 5-10 นาที ในเวลากลางคืนทุกครั้งที่
อุณหภูมิสูง ข้ึน เ พ่ือระบายอากาศภายใน
โรงเรือนออกไป (4) จัดทําหัวสปริงเกอรการ
กระจายแบบละออง และ (5) จัดหาผามุง
ปองกันแมลงที่จะเขาไปกัดกินกอนเช้ือเห็ด
นางฟา  
    2. ปฏิบัติตามมาตรการ หลังจาก
นําแผนไปปฏิบัติแลวมีผลการแกไข  คือ 
สัปดาหที่ (1) ของเสียรวม 7.8 กิโลกรัม 
สัปดาหที่ (2) ของเสียรวม 10.7 กิโลกรัม และ 
สัปดาหที่ (3) ของเสียรวม 8.6 กิโลกรัม 

 6. ติดตามผล เม่ือเปรียบเทียบจาํนวน
ของเสียกอนและหลังทําการปรับปรุงแกไข 
พบวา คารอยละของเสียรวมกอนปรับปรุง
แกไข 7.83 รอยละของเสียรวมหลังปรับปรุง
แกไข 4.26 ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  
อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการ วิจัย เรื่ อง  การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟา โดยใชวิธี QC 

Story มีประเด็นของขอคนพบที่นําไปสูการ
อภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. จากการวิจัย พบวาในการดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการลดของเสียของเห็ดนางฟา 
โดยวิธี QC Story เปนวิธีที่สามารถนํามาลดของ
เสียไดจริง เพราะมีข้ันตอนการแกปญหาอยาง
เปนลําดับทําใหสามารถแกปญหาไปถึงสาเหตุที่
แทจริงได พิจารณาจากจํานวนของเสียของดอก
เห็ดนางฟาท่ีเนาเหลือง ดอกเห็ดเปนราดําและ
ดอกเห็ดหงิกงอ กอนการแกไขและหลังการแกไข
คิดเปนรอยละ 4.26 สอดคลองกับผลการศึกษา
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ของ ภูธรา อินมวง (2554) ศึกษาเรื่อง การลด
ผลิตภัณฑบกพรองในการผลิตยางรูปพรรณโดย
ใชวิธีคิวซีสตรอรี่ สามารถนํามาใชในการแกไข
ผิวช้ินงานไมเรียบจากเดิมรอยละ 13.68 ลดลง
เหลือรอยละ 4.26 จากเปาหมายรอยละ 5  
  2. จากขอคนพบของการวิจัย 
พบวาปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมี
สาเหตุหลักมาจากพนักงาน โรงเรือน วัตถุดิบ
และศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ จักริน 
ยิ้ ม ย อ ง  ( 2555)  ศึ ก ษ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย ที่พบวาใน

กระบวนการผลิตจะเกิดความแปรผันอยูเสมอ
จากองคประกอบท้ัง 4 สวนนี้ ทั้งน้ีอาจเกิด
จากความแปรผันที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํา
ใหคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตอออกมาไม
คงที่ ซึ่งผลกระทบท่ีตามมาไมใชแคคุณภาพ
ของผลิตภัณฑที่ไมสามารถยอมรับไดเทานั้น 
ดังน้ันเพ่ือใหผลิตภัณฑของเสียที่พอยอมรับได
ไมตองถูกปฏิเสธออกไป จึงจําเปนตองมีการ
ควบคุมความแปรผันที่เกิดข้ึนจาก พนักงาน 
โรงเรือน วัตถุดิบและศัตรูพืช 
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