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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการปน
ขึ้นรูปชามเซรามิค ผูใหขอมูลหลัก ไดแก เจาของกิจการและพนักงานฝายผลิตรานโองแดง ชาตรี รวม 2 คน วิธีการ
เก็บขอมูล ใชการสัมภาษณ สังเกตและจดบันทึกข้ันตอนการวิจัย เคร่ืองมือที่นํามาเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ตาราง 
5W1H สถิติที่ใชประกอบดวย รอยละและคาเฉลี่ย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ใชเทคนิค ECRS และหลักการ 
จิ๊กและฟกซเจอร เปนสําคัญ 
 กอนการปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูปชามเซรามิค มีขั้นตอนในการทําทั้งหมด มี
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน เวลารวมท่ีใช 22.22 นาที น้ําหนักของเสียที่เกิดจากการตัดดินจํานวน 24 กอน 3 คร้ัง รวมคิด
เปน 0.2989 กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 0.482 จากดินที่ตัดท้ังหมด การปรับปรุงกระบวนการมีการใชนวัตกรรม
การสรางจิ๊กชวยในการตัดดิน รวมถึงการรวมขั้นตอนเขาดวยกัน หลังการปรับปรุง จํานวนขั้นตอนลดลงเหลือ 3 
ขั้นตอน เวลารวมท่ีใช 7.38 นาที น้ําหนักของเสียจากการตัดดินจํานวนที่เทาเดิมคิดเปน 0.0924 กิโลกรัม คิดเปน 
รอยละ 0.140 ในภาพรวม ผลการวิจัยแสดงถึงกระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูปมีจํานวนขั้นตอนลดลง 1 
ขั้นตอน น้ําหนักของเสียรวม ลดลง 0.2065 กิโลกรัม คิดเปนสัดสวนของเสียลดลง รอยละ 0.342 ใชเวลาในปฏิบัติ
ตามกระบวนการลดลง 14.24 นาที 
 
คําสําคัญ : การปรับปรุงกระบวนการ, เทคนิค ECRS, เซรามิค, จิ๊กและฟกซเจอร, การเตรียมดิน 
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Abstract 
This study is an action research which aims to improve a soil preparation process before 

molding during a ceramic production process.  The key informants are the business owner and 

an employee at Ong Daeng Chatree Shop.  Data collection methods include interviewing, 

observing, and recording the process.  The main research tool is a 5W1H table. Statistics used 

includes percentage and mean. ECRS and jig and fixture techniques were mainly used for 

improving the process in this study.  

Before the process improvement, the total number of steps, lead time, and defect weight 

from soil cutting are four steps, 22 minutes, and 0.2989 kg (or 0.482 percent) respectively.  The 

improvement had been done by using a soil cutting jig and combing two stops together.  After 

the improvement, the total number of steps, lead time, and defect weight from soil cutting are 

reduced to be three steps, 7.83 minutes and 0.0924 kg (or 0.140 percent) respectively. 

The results of the study indicate the reductions in the number of soil preparation process, 

defect weight, and lead time are 1 step, 0.2065 kilograms (0.342 percent), and 14.24 minutes 

respectively. 
 
Keywords : Process improvement, ECRS technique, Ceramic, Jig and fixture, Soil preparation 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 107 -



บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเซรามิค

จํานวนมาก ซึ่งขาวของเครื่องใชเซรามิคไดอยูคูกับ
คนไทยมาตลอด ไมวาจะเปนขาวของเครื่องใชในครัว 
สุขภัณฑ กระเบื้องตางๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย ตางอยูคู
กับวิถีชีวิตของคนไทย ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิค
ไดมีการเจริญเติบโต บางแหงใชเครื่องจักรเขามาชวย 
สวนบางแหง ยังเปนงานฝมือ 

รานโองแดงชามเซรามิกสตั้งอยูเลขที่ 8 ม.3 
ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย133 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร 10150 เริ่มกอต้ังเมื่อป พ.ศ.
2540 จนถึงปจจุบันเวลานานกวา 21 ป เจาของราน
โองแดงชามเซรามิกสนี้คือ คุณ ชาตรี นอยโสภา ราน
โองแดงมีผลิตภัณฑหลายชนิด แกว โอง ถวยชาม 
โอง เซรามิกส รานโอง คือ ชามเซรามิกสเปนแหลง
ผลิตโองเซรามิกสที่มีลวดลายเฉพาะ กําลังการผลิต
ของชามเซรามิคผลิต 50-70 ชิ้นตอวัน อัตราการ
ผลิตตอเดือนของชามเซรามิค 1800 ใบตอเดือน 

ขั้นตอนการผลิตชามเซรามิคของรานโอง
แดง ชาตรี เดิมมี 8 ขั้นตอน (1) นําดินออกจากถุง 
(2) การเตรียมดินกอนการขั้นรูป (3) นําไปข้ึนรูปบน
แมพิมพ (4) พักดิน (5) นํามาประกอบกันจนไดชาม 
(6) พักดินใหแหง (7) จุมสี (8) นําไปเผา 

ผูวิจัยไดเห็นวาในขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมดิน
กอนการขึ้นรูปนั้นเกิดความลาชาเพราะในขั้นตอนนี้ 
พนักงานตองทํางานซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบเน่ืองจาก
กอนดินที่นํามาตัดนั้นเปนกอนใหญ และตองแบงเปน
กอนที่พอดีกับการนําไปขึ้นรูปหลังจากเอาใสบล็อก
ดินเหนียว จากการศึกษาเบ้ืองตนกับการเตรียมดิน
จํานวน โดยการจับเวลา ขั้นตอนน้ีใชเวลาถึง 22 
นาทีเศษ ซึ่งถือวาใชเวลาคอนขางนาน อีกทั้งเกิดข้ึน
เสียจํานวนมาก จึงเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการดังกลาว 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการ

ปนขึ้นรูป ชามเซรามิครานโองแดง ของลุงชาตรี นอย
โสภา 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ

เตรี ยมดิ นก อนกา รป น ขึ้ น รู ป  ชาม  เ ซ ร ามิ ค 
กรณีศึกษา ราน โองแดง ชาตรี เปนงานวิจัยเชิง
ปฏิบั ติ  (action research)  มีวั ตถุประสงค เ พ่ื อ
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการขึ้นรูป โดย
การสรางอุปกรณเสริมมาใชลดเวลาในการผลิตชาม 
เซรามิค มีวิธีการดําเนินวิจัยที่ครอบคลุมรายละเอียด
ของกลุมเปาหมายของการวิจัย  คือ กระบวนการ
เตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป ชาม เซรามิค รานโอง
แดงชาตรีขั้นตอนการวิจัยและเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ทําในรูปแบบ 5W1H 
 (1) ศึกษากระบวนการเตรียมดินกอนการ
ปนขึ้นรูป ชาม เซรามิค เพ่ือศึกษากระบวนการเดิม
ของการผลิตชาม เซรามิค โดยเขาไปสอบถามลุง
ช าตรี ถึ ง ก ระบวนการ  บั นทึ กข อมู ล  สั ง เ กต
กระบวนการทํางานจริงจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บันทึกภาพ และจับเวลา 

(2) ศึกษาแหลงของปญหาและสาเหตุ เพ่ือ
หาศึกษาแหลงปญหาและสาเหตุของกระบวนการ 
ชาม  เซรามิค  ราน  โอ งแดง  ชาตรี  โดยการดู
กระบวนการเดิมใชเวลาในการทําลาชามีของเสียที่
เกิดขึ้นมากนอยเทาไหรตรวจสอบถามปญหาที่พบ
กับเจาของวาวิธีทําข้ันตอนการตัดดินเหนียว 
 (3) วิ เคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการ เพ่ือหาโอกาสใหม แนวทางในการ
ปรับปรุงโดยใชการวิเคราะหศาสตรเทคนิค ECRS ใช
เทคนิคการวิ เคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนนวดดินและตัดดินเพ่ือลด
ขั้นตอน 
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 ( 4 )  ออกแบบก ร ะบ วน ก า ร ใ หม  ไ ด
กระบวนการใหมพรอมทั้งเครื่องมือที่ ใชในการ
ประกอบกระบวนการ การนํากระบวนการเกามา
ปรับปรุงแก ไขเ พ่ือปรับปรุงกระบวนการให ได
ก ระบวนการ ใหมพร อมทั้ ง เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ น
กระบวนการคือแทนเหล็กตัดดินเหนียว โดยใชเหล็ก
เปนโครงหลักและไมเปนฐานลองดิน 
 (5) นํากระบวนการใหมไปทดลองปฏิบัติ 
ทดลองใชและเก็บขอมูลกระบวนการใหม โดยการใช
เครื่องมือทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ัง จํานวนดิน 3 กอน 
หาคาเฉลี่ยของเสียและจับเวลา นวดดินใหเปนทรงสี
เหลี่ยมแนวยาวขนาดยาว 17 นิ้ว กวาง 6 นิ้ว ตัดดิน
แบงเปน 28 ชอง ขนาดดินตัดออกมา 1 นิ้ว แนวนอน
กับแนวตั้งเปนแนวลูกบาศก 
 (6) เปรียบเทียบผลที่ไดรับ ไดผลลัพธที่
เปล่ียนพัฒนากระบวนการผลิตชาม เซรามิค เอา
เวลากับขั้นตอนท่ีไดมาเปรียบเทียบกันและตาราง
ของเสียมาเปรียบเทียบ 
ขั้น 
ตอน
ที ่

ขั้นตอน 
รวมเวลา 

3 ครั้งที่จับ 
(นาที) 

1 นําดินเหนียวออกจาก
กระสอบ 1.45 

2 
นวดดินเหนียวใหเปน
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 
 

3.26 

3 ตัดดินเหนียวดวยไม
บรรทัด 15.36 

4 จัดเรียงกอนดินจํานวน 
24 กอน 2.15 

ตารางที่ 1 เวลากระบวนการเดิมกอนการปรับปรุง
กระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป 
จากตารางที่ 1 พบวา 

ขั้นตอนที่ 1 การนําดินเหนียวออกจาก
กระสอบโดยทําการศึกษาจับเวลาทั้งหมด 3 ครั้ง 

พบวา ครั้งที่ 1 เวลาที่จับได 0.45 นาที ครั้งที่ 2 เวลา
ที่จับได 0.45 นาที คร้ังที่ 3 เวลาที่จับได 0.55 นาที  
รวมเวลาที่จับได 1.45 เฉลี่ยเวลา 0.48 นาที 

ขั้นตอนท่ี 2 นวดดินเหนียวให เปนทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งจากการจับเวลาทั้ง 3 ครั้ง พบวา 
ครั้งที่ 1 เวลาที่จับได 1.18 วินาที ครั้งที่ 2 เวลาที่จับ
ได 1.12 วินาที ครั้งที่ 3 เวลาท่ีจับได 0.96 วินาที 
รวมเวลาที่จับได 3.26 นาที เฉลี่ยเวลา 1.09 วินาที 

ขั้นตอนท่ี 3 ตัดดินเหนียวดวยไมบรรทัด ซึ่ง
การจับเวลาทั้ง 3 ครั้ง พบวา ครั้งที่ 1 เวลาที่จับได 
6.02 นาที คร้ังที่ 2 เวลาที่จับได 5.01 นาที คร้ังที่ 3 
เวลาที่จับได 4.33 นาที รวมเวลาที่จับได 15.36 นาที 
เฉลี่ยเวลา 5.12 วินาที  

ขั้นตอนท่ี 4 จัดเรียงกอนดินจํานวน 24 
กอน ซึ่งจับเวลาทั้ง 3 คร้ังพบวา ครั้งที่ 1 เวลาท่ีจับ
ได 0.82 วินาที ครั้งที่ 2 เวลาท่ีจับได 0.71 วินาที 
ครั้งที่ 3 เวลาท่ีจับได 0.62 วินาที รวมเวลาที่จับได 
2.15 นาที เฉลี่ยเวลา 0.72 วินาที 
จํานวนกอน
ดิน 24 กอน 

ของเสียรวม 
(ขีด/กอน) รอยละ 

รวมของเสีย 0.2989 0.482 
ดิน ก*ย*ส 612 100 

ตาราง ท่ี 2 ของเสียกระบวนการเดิมกอนการ
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป 
จากตารางท่ี 2 ขอมูลของเสียกอนการปรับปรุง
กระบวนตัดดินเหนียวกอนการปนขึ้นรูป  ชาม 
เซรามิค ครั้งที่ 1 รวมของเสีย 0.996 ขีด รอยละ 
0.168 ครั้งที่ 2 รวมของเสีย 0.994 ขีด รอยละ 
0.168 ครั้งที่ 3 รวมของเสีย 0.998 ขีด รอยละ 
0.168 ตอกอนของเสียกอนจากใชไมบรรทัดตัดดิน
เหนียวจํานวน 0.2989 ขีดตอกอนรวมรอยละจํานวน
ของเสีย 0.482 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือทางดานสถิติ 
หลักการ ECRS  ตารางหาคาเฉลี่ยและ ตารางหาคา
รอยละเครื่องมือเพ่ือการบันทึกขอมูลนาฬิกาจับเวลา
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แบบดิจิตอลแบบฟอรมการบันทึกเวลาเครื่องคิดเลข 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชสถิติการ
วิจัยคือ ใชหลักการ ECRS คาเฉล่ีย ( ) และรอยละ 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษากระบวนการเตรียมดินกอนปน

ขึ้นรูป โดยการหาขอมูลจากเจาของกิจการใน
ขั้นตอนตางๆในการผลิตชาม เซรามิค พบวาขั้นตอน
การปรับปรุงกระบวนการกอนการปนขึ้นรูปชาม 
เซรามิค มีขั้นตอนท่ีศึกษาจะปรับปรุงทั้งหมด 4 
ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนไดศึกษาหาสาเหตุที่ทําให
ชาแลวไดสอบถามชางฝายผลิตเกี่ยวกับการผลิตชาม 
เซรามิค วามีขั้นตอนไหนท่ีทําใหงานลาชา คือ 
ขั้นตอนการเตรียมดินกอนปนขึ้นรูปชาม เซรามิค 
ขั้นตอนท่ี 1 เอาดินออกจากกระสอบโดยการใชมีด
ตัดแบงเปน 4 สวน ซึ่งกอนดินในกระสอบมีขนาด
ความสูง 24 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว แบงออก เปน 4 ใชเวลา 
1.45 นาที ขั้นตอนที่ 2 นวดดินเหนียวใหเปนทรง
หลังจากเอาออกจากกระสอบเอาดินมานวดบนโตะ
ใหเปนทรงส่ีเหลี่ยมแนวนอนกับแนวต้ังเปนแนว
ลูกบาศก ใชเวลา 3.26 นาที ขั้นตอนที่ 3 นําไม
บรรทัดมาตัดดินเหนียวใหเปนกอนโดยนําดินที่นวด
มาตัดเปนกอนละ 1 นิ้ว ใชเวลา 15.36 นาที คือการ
จับเวลารวม 3 ครั้ง ขั้นตอนที่ 4 จัดเรียงดินเปนกอน
จํานวน 24 กอน เปนข้ันตอนเดิมที่ทางฝายผลิตได
ทํา จับเวลา 3 ครั้ง รวมใชเวลา 2.15 นาทีจึงไดผล
การศึกษาแหลงของปญหาและสาเหตุโดยการดูจาก
กระบวนการเดิมวามีวิธีผลิตชาม เซรามิค ในขั้นตอน
การตัดดินเหนียวมีกี่ขั้นตอนในการตัดดินเหนียว 
พบวาเกิดของเสีย ขอมูลของเสียกอนการปรับปรุง
กระบวนตัดดินเหนียวกอนการปน ข้ึนรูป  ชาม 
เซรามิค ครั้งที่ 1 รวมของเสีย 0.996 กิโลกรัม รอย
ละ 0.168 ครั้งที่ 2 รวมของเสีย 0.994 กิโลกรัม รอย
ละ 0.168 ครั้งที่ 3 รวมของเสีย 0.998 กิโลกรัม รอย
ละ 0.168 จํานวนของเสียกอนจากใชไมบรรทัดตัด

ดินเหนียวจํานวน 0.2989 ขีดตอกอนรวมรอยละ
จํานวนของเสีย 0.482 

ผลการวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการโดยใชหลักECRS เขามาชวยไดผลดัง
ตารางท่ี 3 

ลําดับ ขั้นตอน 

วิเคราะหดวย
เทคนิคECRS 

E C R S 

1 

เอาดินเหนียว
ออกจากกระสอบ
โดยชางผลิต ชาม
เซรามิค 
 

    

2 

นําดินเหนียวมา
นวดใหเปนทรงสี
เหลี่ยมผืนผา 

 

    

3 

นําดินเหนียวมา
ตัดโดยการใชไม
บรรทัดในการตัด 
 

    

4 
จัดเรียงดินเหนียว
ใหเรียงกันเปน
กอน 24 กอน 

    

ตารางที ่3 วิเคราะหหาโอกาสปรับปรุงกระบวนการ 
จากตารางที่ 3 คําอธิบาย  
กระบวนการท่ี 1 นําขั้นตอนเอาดินออกจากกระสอบ
ออกโดยใช E ในการกําจัด  
กระบวนการท่ี 2 นําขั้นตอนที่ 1 มาใช C รวมกับ
ขั้นตอนท่ี 2 โดยนวดดินในกระสอบ 
กระบวนการท่ี 3 นํา S โดยใชอุปกรณที่สรางขึ้นมา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตชาม เซรามิค 
กระบวนการที่ 4 นํา S ในการตัดดินเหนียวดวยไม
บรรทัดโดยเปลี่ยนใชเครื่องมือ 
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ก า ร อ อกแบบก ร ะ บ ว นก า ร ใ ห ม  ไ ด
กระบวนการใหมพรอมทั้งเครื่องมือที่ ใชในการ
ประกอบกระบวนการ คือ แทนเหล็กตัดดินเหนียว 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 แทนเหล็ก 

นํากระบวนการใหมและเคร่ืองมือไปทดลองปฏิบัติ
ไดผลตามตารางที่ 4 
ขั้น 
ตอน
ที ่

ขั้นตอน 
รวมเวลา 

3 ครั้งที่จับ 
(นาที) 

1 
นวดดิ น ในกระสอบ
กอนนําไปตัดดินเหนียว
ทํารวมกัน 

5.25 

2 ตัดดินเหนียวดวยแทน
เหล็กตัดดินเหนียว 1.12 

3 จัดเรียงกอนดินจํานวน 
28กอน 1.01 

ตารางที่ 4 เวลากระบวนการหลังการปรับปรุง
กระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป 

จากตารางที่ 4 พบวากระบวนการการ
ทํางานลดเหลือ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 นวดดิน
ในกระสอบกอนนําไปตัดดินเหนียวทํารวมกัน โดยทํา
การนําดินที่อยูในกระสอบมาต้ังแลวนํามือไปนวดดิน
ในกระสอบดินเหนียวเพ่ือไมทําใหเสียเวลาและเปน
รูปทรงในกระสอบจึงนําเอาออกมา ซึ่งจากการจับ
เวลาท้ัง 3 ครั้ง พบวา ครั้งที่ 1 เวลาที่จับได 2.10 
นาที ครั้งที่ 2 เวลาที่จับได 1.58 นาที ครั้งที่ 3 เวลา
ที่จับได 1.57 นาที รวมเวลาที่จับได 5.25 เฉลี่ยเวลา 
1.75 นาทีขั้นตอนที่ 2 ตัดดินเหนียวแทนเหล็กตัดดิน

เหนียว โดยใชเทคนิค ECRS นํา C,R,S รวมกัน โดย
ทําการสรางเคร่ืองมือแทนเหล็กตัดดินเหนียวชวยลด
เวลาและลดของเสียในการตัดดินเหนียว ซึ่งจากการ
จับเวลาทั้ง 3 ครั้ง พบวา ครั้งที่ 1 เวลาท่ีจับได 0.41 
วินาที ครั้งที่ 2 เวลาท่ีจับได 0.38 วินาที ครั้งท่ี 3 
เวลาที่จับได 0.32 วินาที รวมเวลาที่จับได 1.12 นาที 
เฉลี่ยเวลา 0.38 วินาทีขั้นตอนที่ 3 จัดเรียงกอนดิน
จํานวน  28 กอน  โดยใช เทคนิค  ECRS นํา  C,R 
รวมกันโดยทําการจัดเรียงในเคร่ืองมือแทนเหล็กตัด
ดินเหนียวชวยลดเวลาในการตัดดินเหนียวซ่ึง การจับ
เวลาทั้ง 3 ครั้ง พบวา ครั้งที่ 1 เวลาท่ีจับได 0.35 
วินาที ครั้งที่ 2 เวลาท่ีจับได 0.34 วินาที ครั้งที่ 3 
เวลาที่จับได 0.32 วินาที รวมเวลาที่จับได 1.01 นาที 
เฉลี่ยเวลา 0.34 วินาที 

กอนการปรับปรุง
กระบวนการ 

หลังการปรับปรุง
กระบวนการ 

ครั้ง
ที ่

ของเสียรวม 
ขีด (กอน) 

กอน
ที ่

ของเสียรวม 
ขีด (กอน) 

1 0.996 1 0.0308 
2 0.994 2 0.0308 
3 0.998 3 0.0308 
รวม 0.2989 รวม 0.0924 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบขอมูลของเสียที่เกิดจาก
กอนดินในกระบวนการตัดดินเหนียวกอนการปนขึ้น
รูป ชาม เซรามิค 

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบขอมูลของ
เสียกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการตัดดิน
เหนียวกอนการปนขึ้นรูปชาม เซรามิค พบวาจํานวน
ของเสียกอนการปรับปรุงจํานวนดินที่ตัดไดมีจํานวน
รวม 24 กอน รวมตัด 3 ครั้ง มีจํานวน 0.2989 
กิโลกรัม รอยละ 0.482 หลังการ จํานวนดินรวม 28 
กอน จํานวนของเสียรวมหลังปรับปรุง จํานวน 
0.0924 กิโลกรัม รอยละ 0.140 
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การจับเวลากอนการปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้น 
ตอน 

ขั้นตอนการตัดดิน
เหนียว 

รวมเวลา 
นาท ี

คาเฉลี่ย 

1 นําดินเหนียวออก
จากกระสอบ 1.45 0.48 

2 นวดดินเหนียว 3.26 1.09 

3 ตัดดินเหนียวดวย
ไมบรรทัด 15.36 5.12 

4 จัดเรียงกอนดิน
จํานวน 24 กอน 2.15 0.72 

 รวม 22.22 7.41 
การจับเวลาหลังการปรับปรุงกระบวนการ 

ขั้น 
ตอน 

ขั้นตอนการตัดดิน
เหนียว 

รวมเวลา 
นาท ี

คาเฉลี่ย 

1 
นวดดินใน
กระสอบกอน
นําไปรวมกัน 

5.25 1.75 

2 
 
 

ตัดดินเหนียวดวย
แทนเหล็กที่สราง
ขึ้นมา 

1.12 0.38 

3 จัดเรียงกอนดิน 
28 กอน 1.01 0.34 

 รวม 7.38 2.47 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการ
ปรับปรุงกระบวนตัดดินเหนียวกอนการปนขึ้นรูป 
ชาม เซรามิค การจับเวลาขั้นตอนการทํา 

การเปรียบเทียบขอมูลและหลังการปรับปรุง
กระบวนการจับเวลาขั้นตอน  พบวา กอนการ
ปรับปรุงกระบวนการมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน เวลา
รวม 22.22 นาที คาเฉล่ีย 7.41 นาที  หลังการ
ปรับปรุงกระบวนการเหลือ 3 ขั้นตอน โดยใชเทคนิค 
ECRS เขามาชวยลดข้ันตอนรวมข้ันตอนทําใหงายข้ึน 
เวลารวม 7.38 นาที คาเฉลี่ย 2.47 นาที สามารถลด
เวลาไปได 14.84 นาที สามารถปรับปรุงกระบวนการ
ตามท่ีไดวางแผนไวไดอยางสําเร็ 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการ

เตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป ชามเซรามิค โดย
ปรับปรุงกระบวนการจากการสํารวจข้ันตอนวิธีการ
ทําในข้ันตอนการตัดจนถึงกอนปนขึ้นรูปชามเซรามิค
มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ในการปรับปรุงกระบวนการ 
ไดแก (1) ศึกษากระบวนการเตรียมดินกอนการปน
ขึ้นรูป ชาม เซรามิค (2) ศึกษาแหลงของปญหาและ
สาเหตุ (3) วิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการ (4) ออกแบบกระบวนการใหม (5) นํา
กระบวนการใหมไปทดลองปฏิบัติ (6) เปรียบเทียบ
ผลที่ไดรับ และ การหาคาเฉลี่ยของเสีย , การหา
คาเฉล่ียเวลาขั้นตอนการตัดดินกอนปนขึ้นรูปชาม 
เซรามิค โดยใช เทคนิค ECRS มาชวยในการปรับปรุง
กระบวนการ และ การคิดวิเคราะห 5W1H 

สรุปผลไดลดของเสียและลดเวลาการ
เปรียบเทียบจํานวนของเสียและเวลาในกระบวนการ
ผลิตกอนและหลังทําการปรับปรุงกระบวนการ 
พบวา คาเฉลี่ยของเสียรวมใน 1 ครั้งในการตัดดิน
เหนียว ลดลง 0.2065 กิโลกรัม จํานวน 3 ครั้ง
รวมกัน เวลาในกระบวนการผลิตกอนการปรับปรุง
กระบวนการ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน รวมเวลาทั้ง 4 
ขั้นตอน เวลาท่ีใช 22.22 นาที คาเฉลี่ยเวลารวม 
7.41 นาที หลังการปรับปรุงกระบวนการ มีทั้งหมด 
3 ขั้นตอน รวมเวลาท้ัง 3 ขั้นตอน เวลาที่ใช 7.38 
นาที คาเฉลี่ยเวลารวม 2.47 นาที พบวากอนและ
หลั ง ก า รป รั บป รุ ง ก ร ะบวนกา ร  ขั้ น ตอน ใ น
กระบวนการผลิตลดลง 1 ขั้นตอนเนื่องจาก  นํา
ขั้นตอนท่ี 1 และ ขั้นตอนท่ี 2 มารวมกันทําให
ขั้ น ตอนลด  ของ เ สี ย ก อนและหลั ง ปรั บป รุ ง
กระบวนการ ลดลง 0.2065 กิโลกรับ จํานวนรวม 3 
ครั้ง เวลาที่ใชในกระบวนการผลิตลดลง 14.24 นาที 
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ขอเสนอแนะ 
1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช

งานจากผลการวิจัยพบวา  โดยใชวิธี การสราง
เครื่องมือแทนตัดดินเหนียว การลดของเสียและเวลา
ในขั้นตอนตางๆ โดยเทคนิค ECRS ที่นํา 5W1H 
และจิ๊กหรือฟกซเจอรเปนเครื่องมือยึดจับชิ้นงานให
แข็งแรงเพียงพอที่จะตานทานแรงที่เกิดขึ้นใหทํางาน
งายจากเครื่องมือที่สรางข้ึนมา จากสาเหตุการ
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินกอนการปนขึ้นรูป
ชาม เซรามิค ใชเวลารวม 22.22 นาที เหลือ 7.38 
นาที  ทั้งนี้การพัฒนาวิธีการทํางานเ พ่ือให เปน
มาตรฐาน จะชวยใหการทํางานในกระบวนการผลิต
ลดเวลาและลดของเสียที่ เกิดขึ้นจากการตัดดิน
เหนียว 

2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปจาก
การศึกษาในคร้ังน้ีมุงเนนไปที่การลดของเสียและ
เวลาในกระบวนการผลิตชาม เซรามิค ในการวิจัย
ครั้งตอไปควรจะมีการศึกษา ขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตชาม  เซรามิคเ พ่ิมเติม  เชน  ขั้นตอนไหนที่
สามารถจะปรับปรุงได เพ่ือลดเวลาในการทํางานของ
พนักงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑไดเยอะมากข้ึน ลดการ
เคล่ือนไหวของพนักงานในขั้นตอนอ่ืนๆ ซึ่ งจะ
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตชาม เซรามิค ซึ่งจะ
สามารถทําใหกระบวนการผลิตชาม เซรามิคดีมาก
ขึ้น 
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