
การปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหินอางศิลา กรณีศึกษา รานวัชรินทรแกรนิต 

Stone Mortar Production Process Improvement: 

A Case Study of Watcharin Granite Shop 

ทัศวรรณ กลัดสุขใส1, ดวงหทัย ชวงบัว2, ดร.ไสว ศิริทองถาวร3 
1, 2นักศึกษาช้ันปท่ี 3   3อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหินอางศิลา กรณีศึกษารานวัชรินทร
แกรนิต อําเภออางศิลา จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตดานเนื้อหาในการปรับปรุงกระบวนการที่ข้ันตอนการ
ควานและข้ันตอนการขึ้นรูปครกหินเทานั้น ผูวิจัยไดใชตาราง 5W1H เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และไดนําเทคนิค ECRS มาใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหิน โดยไดทําการปรับปรุง
ขั้นตอนการควานครกหิน ดวยการจัดทําบล็อกไมสําหรับชวยจับยึดตัวครกหินไมใหสั่นหรือเคล่ือนที่ใน
ระหวางทําการควาน และการขึ้นรูปครกหิน ทําการปรับปรุงโดยการรวมขั้นตอนการขึ้นรูปครกหินกับ
ขั้นตอนการแตงผิวภายนอกครกหินเขาไวดวยกัน ผลการวิจัยพบวา เมื่อทําการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ครกหิน ในขั้นตอนการควานน้ัน เวลาท่ีใชในขั้นตอนการควานลดลงจาก 3 นาที 50 วินาที เหลือ 3 นาที 
และเมื่อรวมข้ันตอนการขึ้นรูปครกหินเขากับขั้นตอนการแตงรูปครกหินแลว พบวาเวลาที่ใชลดลงจาก 13 

นาที 22 วินาที เหลือ 12 นาที 7 วินาที และจํานวนขั้นตอนของกระบวนการผลิตครกหินในภาพรวม 

ลดลงจาก 8 ขั้นตอน ลดเหลือ 7 ขั้นตอน เวลาท้ังหมดในการผลิตครกหินลดลงจาก 40 นาที 18 วินาที 

เหลือ 38 นาที 36 วินาที  
 

คําสําคัญ: กระบวนการผลิตครกหิน, การควานหิน, อางศิลา 
 

Abstract 

 The objective of this research is to improve the stone mortar production process 

at a case study of Watcharin Granit Shop, Ang Sila District, Chonburi Province. The 

researcher use 5W1H as a tool to collect data, and applies ECRS technique to improve 

the stone mortar production process.  A wooden block has been invented to help grab 

stone mortar firmly while being cored. The results showed that, during the coring 

procedure, the procedure lead time was reduced from 3 minutes 50 seconds to 3 minutes; 

and after the forming and external sanding procedures were combined, the procedure 

lead time was also reduced from 13 minutes 22 seconds to 12 minutes 7 seconds. The 
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total time for producing stone mortar was reduced from 40 minutes 18 seconds to 38 

minutes 36 seconds, with the total number of steps was also reduced from 8 to 7 steps. 

Keywords: Stone mortar production, Stone coring , Ang Sila. 

 

บทนํา 
 เมื่อกลาวถึง “อางศิลา” สิ่งแรกที่คนท่ัวไป
จะนึกถึงก็คือครกหินที่แข็งแรง ทนทาน ตําแลวไม
เปนทรายและมีสีขาวนวล จากวัตถุดิบหินแกรนิต 

ที่แข็งแกรงไมผุกรอนหรือแตกงายเหมือนหินตาม
ชายทะเลท่ัวไปและการผลิตจากแรงงานฝมือ โดย
ยุคแรกผลิตหินโมแปงสําหรับชุมชนจีน ตอมาจึงนํา
เศษหินที่เหลือมาทําครกตําน้ําพริก จนกลายเปน
สินคาข้ึนชื่อของชลบุรี 
 ปจจุบันหินอางศิลาแทๆท่ีนํามาทําครกน้ัน  

นับวันจะหายากมากขึ้น เนื่องจากหินอางศิลาสวน
หนึ่งอยูในพ้ืนที่สวนบุคคล ซึ่งที่ดินเหลานี้ถูกพัฒนา
เปนที่อยูอาศัยตามความเจริญที่เกิดขึ้น ขณะที่อีก
สวนหนึ่งอยูในพ้ืนที่สงวน การเสาะแสวงหาหินอาง
ศิลาในเวลานี้ ถือเปนเรื่องที่ยากมากสงผลใหราคา
ครกหินอางศิลาแท กลายเปนของสะสมหายาก
และมีราคาแพง จึงไดมีการนําหินแกรนิตจากแหลง
อ่ืนนอกพ้ืนที่ มาทําเปนครกหินแทนหินอางศิลา 
ทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

รานวัชรินทรแกรนิต เปนรานที่ทําการ
ผลิตและจัดจําหนายครกหินอางศิลา หินแกรนิต
และเปนแหลงที่ผลิตโดยตรง มีทั้งขายปลีกและ
ขายสง โดยมีสินคาหลายขนาดหลายชนิดไม
เพียงแตผลิตครกหินแลวยังมีสินคาอ่ืนๆ เชน  โม
หิน เสมา ลูกนิมิต หินขัดตัว  และเปนตนแบบของ
หมูบาน OTOP ของตําบลอางศิลา รานวัชรินทร
แกรนิตเปดมามากกวา 50 ป เปนกิจการของ
ครอบครัวที่สงตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

วิธีการผลิตครกหินของทางรานวัชรินทร
แกรนิต  คือ นําหิน ท่ีไดจากการสั่ งมาตัดเปน
สี่เหลี่ยมตามเบอรที่ตองการและสงไปที่ขั้นตอน
การวัดขนาดของเบอร และวัดจุดศูนยกลางเพ่ือ
งายตอการควานใหอยูตรงกลาง จากนั้นตรวจดู
ความเรียบรอยและแกไขจุดที่ผิด  และสงตอให
ขั้นตอนการควานเม่ือควานเรียบรอยแลว นํา
เครื่องมือมาเจียรดานในใหเรียบ จากนั้นนําไปขึ้น
รูปหยาบครกหินและสงตอไปขั้นตอนการแตงครก
หิน และนํามาขัดทรายภายในออกเพ่ือไมใหเวลา
ตําเครื่องเคียงแลวมี เศษทรายตกลงไปปะปน 

จากนั้นสงไปเคลือบหรือทําลวดลายตกแตงตาม
ความตองการเพ่ือใหมีความสวยงามนาซื้อใช และ
ขั้นตอนสุดทายนํามาตรวจสอบและแกไข ครกหิน
ใบไหนท่ีมีตําหนิทางรานจะแยกไวเพ่ือนําขายอีก
ราคาหนึ่งหรือนําไปทําการซอมแซมเทาที่พอจะทํา
ได สวนครกหินที่พรอมใชงานก็นํามาวางขายท่ี
หนารานหรือสงใหกับลูกคา  (วัชรินทร สาระ, 

2561) 

 รานวัชรินทรแกรนิตไดประสบปญหา
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในข้ันตอนการควานและ
ขึ้นรูปครกหินท่ีมีความลาชา เนื่องจากขั้นตอนใน
การควานครกหินเมื่อเปดใชงานเครื่องเจาะจะมี
การส่ันทําใหตัวครกหินเคลื่อนท่ี เกิดการควานไม
ตรงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวที่กึ่งกลาง ตอง
คอยแกปญหาการจับยึดตัวครกใหตัวครกหินนั้นอยู
ตรงกลางตลอดเวลา ทําใหเสียเวลาในขั้นตอนน้ี
มาก นอกจากนี้ยังพบวา บางครั้งขั้นตอนการข้ึน

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 91 -



รูปครกหินนั้น มีการขึ้นรูปโดยผูที่มีความชํานาญไม
มาก ผลคือไมไดรูปทรงตามที่ตองการและตองสง
ตอไปใหชางท่ีมีความชํานาญมากกวาแกไขหรือ
ตกแตงชิ้นงานใหมอีกคร้ัง ทําใหเกิดความสูญเปลา
ทั้งในดานเวลาและเคลื่อนยาย ผูวิจัยจึงมีความ
ตองการชวยทางรานวัชรินทรแกรนิต ปรับปรุง
กระบวนการและลดข้ันตอนการทํางาน เพ่ือให
กระบวนการผลิตครกหินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ตลอดจนลดเวลาในกระบวนการควานและขึ้นรูป
ครกหิน 

 หลักการ ECRS เปนหลักการเพ่ือปรับปรุง
ขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนหลัก
ทั่วไปในการปรับปรุงงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
(วัชรินทร สิทธิเจริญ, 2547, หนา 21) โดยทั่ว ๆ 

ไป มีอยู 4 ประการ ดังนี้  
 1. การกําจัดขั้ นตอนการทํางานที่ ไม
จําเปนออกไป (Eliminate: E) 

 2. การรวมข้ันตอนการทํางานหลายสวน
เขาดวยกัน (Combine: C) 

 3. กา ร จั ด ขั้ น ตอนกา รทํ า ง าน ใหม  
(Rearrange: R) 

 4. การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหงาย
ขึ้น (Simplify: S) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหินอาง
ศิลารานวัชรินทรแกรนิต 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 เพ่ือสรางความชัดเจนในการวิจัย ผูวิจัยจึง
ไดทําการกําหนดขอบเขตของงานวิจัยที่จะเขาไป
ทําการศึกษา ดังตอไปน้ี  

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา เ พ่ือปรับปรุง
กระบวนการโดยใชหลัก ECRS เพ่ือลดเวลาใน
กระบวนการเจาะและข้ึนรูปครกหินขนาด 4 นิ้ว 
เทานั้น 

 2. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยคือ
ตั้งแตเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 

 3. สถานท่ีที่ดําเนินการวิจัย รานวัชรินทร
แกรนิต ตั้งอยูที่ 1/16 หมู ถนนอางศิลา ตําบล
เสม็ด เทศบาลเมืองชลบุรี 20000 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตครกหิน กรณีศึกษา รานวัชรินทรแกรนิต 

ผู วิ จัยไดกํ าหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ดังตอไปนี้ โดยสรุปขั้นตอนการวิจัยในรูปแบบ
ตาราง 5W1H ดังแสดงในตารางที่ 1 

 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ และ 
คา เฉ ล่ีย  การ วิ เคราะหขอมูล ท่ี ไดสั มภาษณ
ผูประกอบการรานวัชรินทรแกรนิต การวิเคราะห
และหาแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ
ใชการระดมสมอง และการวิเคราะหเนื้อหา
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 ตารางท่ี 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

กิจกรรม 

(What) 
วัตถุประสงค 

(Why) 
สถานที ่

(Where) 
ระยะเวลา 
(When) 

ผูรับผิดชอบ 

(Who) 
วิธีดําเนินการ 

(How) 
เครื่องมือ 

(Tool) 
1. ศึกษา
กระบวน 

การผลิต
ครกหิน
เดิม 

 

เพ่ือศึกษา
กระบวนการ
เดิมของการ
ผลิตครกหิน 

ราน
วัชรินทร 
แกรนิต 

10-14 

ตุลาคม 

2561 

ผูวิจัย - จดบันทึก
ขั้นตอนการผลิต
ครกหิน 

- บันทึกภาพและ
จับเวลาการผลิต
แตละข้ันตอน 

1.กลอง
ถายภาพ 

2. นาฬิกา
จับเวลา 
3. ปากกา 
4. สมุด 

2. 

วิเคราะห
สภาพ
ปญหาของ
กระบวนก
ารผลิต
ครกหิน 

เพ่ือหาสาเหตุ
ของ
กระบวนการ
ผลิตครกหิน 

ราน
วัชรินทร 
แกรนิต 

10-14 

ตุลาคม 

2561 

ผูวิจัย - สังเกตจาก
กระบวนการผลิต
ครกหินเดิม 

1. ปากกา 
2. สมุด 

3. 

วิเคราะห
วิธีการ
ปรับปรุง
กระบวนก
ารผลิต
ครกหิน 

เพ่ือหาวิธีการ
ที่จะทําให
กระบวนการ
ผลิตครกหินมี
การผลิตที่
สะดวกขึ้น
และใชเวลา
นอยลง  

ราน
วัชรินทร 
แกรนิต 

25-26 

ตุลาคม 

2561 

ผูวิจัย - ออกแบบการ
อุปกรณชวยจับ
ยึดตัวครกหินและ
ทดลองใชอุปกรณ 
- ปรับปรุง
กระบวนการใหม 

1. ปากกา 
2. สมุด 

4. 

ปรับปรุง
กระบวนก
ารผลิต
ครกหิน 

เพ่ือลดเวลา
โดยใชอุปกรณ
และลด
ขั้นตอน
กระบวนการ
ผลิตครกหิน
โดยใชหลัก 

ECRS 

ราน
วัชรินทร 
แกรนิต 

1-4 

พฤศจิกาย
น 2561 

ผูวิจัย - ทดลองใช
กระบวนการผลิต
ครกหินใหม 
- บันทึกภาพและ
จับเวลาการผลิต 

1.กลอง
ถายภาพ 

2.นาฬิกา
จับเวลา 
3. ปากกา 
4. สมุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย(ตอ) 

กิจกรรม 

(What) 
วัตถุประสงค 

(Why) 
สถานที ่

(Where) 
ระยะเวลา 
(When) 

ผูรับผิดชอบ 

(Who) 
วิธีดําเนินการ 

(How) 
เครื่องมือ 

(Tool) 
5. 

เปรียบเทียบ
กระบวนการ
เกาและ
กระบวนการ
ใหม 

เพ่ือ
เปรียบเทียบ
เวลากอน
และหลังการ
ปรับปรุง 

ราน
วัชรินทร 
แกรนิต 

18-17 

พฤศจิกายน 

2561 

ผูวิจัย ทําตาราง
เปรียบเทียบขั้น
เวลากอนและ
หลังการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ผลิตครกหิน 

1. ปากกา 
2. สมุด 

 

ผลการวิจัย 

 จากกระบวนการผลิตครกหิน เดิมมี
ขั้นตอนท้ังหมด 8 ขั้นตอนไดแก ตัดหินกอนใหญ
ใหมีขนาดสีเหลี่ยมลูกบาศกที่ใกลเคียงกับครกท่ีจะ
ผลิต เมื่อตัดเสร็จนําไปทําเครื่องหมายหนาครก 

จากน้ันสงไปขั้นตอนการควานครกหินแลวนําไป
เจียรกนครก แลวจึงขึ้นรูปหยาบครกหินเพ่ือนําไป
แตงในขั้นตอนตอไปและเม่ือแตงเสร็จจึงนําไปขัด
ผิวดานในครกและสงไปเคลือบผิวดานนอกใน
ขั้นตอนสุดทาย โดยผูวิจัยทําการปรับปรุงขั้นตอน
การควานและการข้ึนรูปครกหิน มีเปาหมายเพ่ือ
ลดเวลาและลดข้ันตอนของกระบวนการผลิตครก
หิน โดยการใชหลัก ECRS ในหัวขอ S implify 

นํามาปรับปรุงข้ันตอนการควานดวยการเลือกไม
มาทําเปนบล็อกไมเพ่ือจับยึดครกหิน  

 วิธีการใชบล็อกไมชวยจับยึดทําโดยนํา
แผนไมหนา 1.5 นิ้ว กวาง 34.5 นิ้ว และยาว 34.5 

นิ้ว มาเจาะรูตรงกลางตามขนาดของตัวครก ซึ่งใน
ที่นี้คือครกขนาด 4 นิ้ว วางตรงตําแหนงกึ่งกลาง
เครื่องเจาะ แลวนําครกวางตรงกลางรูที่ เจาะ
เ พ่ือใหบล็อกไม เปนตัวยึดครกไม ใหสั่ นหรื อ
เคลื่อนไหว จากน้ันทําการควานตรงกลางครกหิน 

เพราะไมจะสามารถใชงานไดนานหากไมไมสึก 

และชวยการควานมีขั้นตอนที่งายขึ้น ลดเวลาของ
ขั้นตอนลง เนื่องจากในข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใช
เวลามาก และหัวขอ Combine นํามาปรับปรุง
ขั้นตอนการขึ้นรูปครกหินโดยการรวมขั้นตอน
ระหวางขั้นตอนการข้ึนรูปกับขั้นตอนการแตงรูป
ครกหินเขาไวดวยกัน 

 ซึ่งอุปกรณ/เครื่องมือและเวลาที่ใชใน
ขั้นตอนการผลิตครกหินแสดงดังตารางที่ 2 

 จากการเปรียบเทียบกระบวนการผลิต
ครกหินระหวางขั้นตอนการควานครกหินกอนและ
หลังการใชบล็อกไมพบวา เวลาในขั้นตอนการ
ควานครกหินกอนใชบล็อกไมใชเวลา 3 นาที 50 

วินาที และเมื่อใชบล็อกไมวางลงในเครื่องเจาะ
พบวา ใชเวลา 3 นาที ลดลงจากเดิม 50 วินาที คิด
เปนเวลาในขั้นตอนนี้ที่ลดลงเทากับรอยละ 21.74 

สวนเวลาของขั้นตอนการข้ึนรูปและข้ันตอนการ
แตงรูปครกหินท้ังสองขั้นตอนใชเวลาทั้งหมด 13 

นาที 22 วินาที หลังปรับปรุงกระบวนการโดยการ
นําทั้งสองข้ันตอนมารวมกันใชเวลาอยูที่ 12 นาที 
7 วินาที ลดลงจากเดิม 1 นาที 15 วินาที คิดเปน
เวลาในขั้นตอนนี้ที่ลดลงเทากับรอยละ 9.35 จาก
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหินอางศิลาใน
ครั้งนี้ กอนการปรับปรุงกระบวนการใชเวลาทั้งสิ้น 

40 นาที 18 วินาทีและหลังจากการปรับปรุง
กระบวนการใชเวลายาวทั้งสิ้น 38 นาที 36 วินาที 

ลดลงจากเดิม 2 นาที 18 วินาที คิดเปนเวลาใน
กระบวนการทั้งหมดที่ลดลงรอยละ 5.71 ดังแสดง
ในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 2 กระบวนการผลิตครกหินหลังใชอุปกรณและการลดข้ันตอน 

ขั้นตอนการประกอบ ภาพขั้นตอน อุปกรณ/เครื่องมือ เวลา 
1. ควานครกหินโดยใชเคร่ือง
เจาะแบบตั้งโตะและใชบล็อก
ไมชวยในการจับยึดครกหิน 

 

 

 

1. ควานรูดวยเครื่องเจาะ 

 

3 นาที 

2. นํากระบวนการขึ้นรูปหยาบ
ครกหินภายนอกและแตงผิว
ภายนอกครกหินมารวมไวใน
กระบวนการเดียวกันโดยใช
เครื่องเจียรและหัวเปลี่ยน  

 

 

 

1. เครื่องเจียร 4 นิ้ว และ
หัวเปลี่ยน 

 
 

12นาท ี7วินาที 

กระบวนการท่ีอยูนอกขอบเขต
การศึกษา 

  23นาที29วินาที 

รวม 38นาที36วินาที 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบเวลากอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการครกหินอางศิลา 
ขั้นตอนกอนการ

ปรับปรุง 
เวลากอนการ
ปรับปรุง 

ขั้นตอนหลังการ
ปรับปรุง 

เวลาหลังการ 
ปรับปรุง 

หมายเหตุ 

1. การสกัดหินใหเปน
กอนสี่เหลี่ยม  

15 นาที 1. การสกัดหินให
เปนกอนสี่เหลี่ยม 

15 นาที 
คงเดิมเนื่องจากเปน
ขั้ น ตอนที่ อ ยู น อก
ขอบเขตการศึกษาน้ี 

2. การวัดขนาดหนา
ครกหิน 

3 นาที 2. การวัดขนาดหนา
ครกหิน 

3 นาที 

3. การควานครกหิน 3 นาที 50 วินาที 3. การควานครกหิน 3 นาที เปนขั้นตอนท่ีศึกษา 
4. การเจียรดานใน
ครกหิน 

1 นาที 17 วินาที 4. การเจียรดานใน
ครกหิน 

1 นาที 17 วินาที คงเดิมเนื่องจากเปน
ขั้ น ตอนที่ อ ยู น อก
ขอบเขตการศึกษาน้ี 

5. การข้ึนรูปครกหิน 2 นาที 18 วินาที 5. การข้ึนรูปครกหิน
และการแตงครกหิน
ภายนอก 

12 นาที 7 วินาที 
เปนขั้นตอนท่ีศึกษา 6. การแต งครกหิน

ภายนอก 

11 นาที 4 วินาที 

7. การขัดทรายดาน
ในครกหิน 

1 นาที 22 วินาที 6. การขัดทรายดาน
ในครกหิน 

1 นาที 22 วินาที 
คงเดิมเนื่องจากเปน
ขั้ น ตอนที่ อ ยู น อก
ขอบเขตการศึกษาน้ี 

8. การเคลือบครกหิน
ดวยวานิช 

2 นาที 50 วินาที 7. การเคลือบครก
หินดวยวานิช 

2 นาที 50 วินาที 

รวม 40 นาที 18 วินาที  38 นาที 36วินาที  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จ ากก า ร วิ จั ย  เ ร่ื อ ง  ก า ร ปรั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตครกหิน  กรณีศึกษา  ร าน
วัชรินทรแกรนิต มีประเด็นของขอคนพบท่ีนําสู
การอภิปรายผลคือ 

 จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตครก
หินของรานวัชรินทรแกรนิต ไดนําเทคนิค ECRS 

โดยเฉพาะการใชบล็อกไม ซึ่งเปนอุปกรณชวยให
การปฏิบัติงานมีความสะดวกขึ้นมาใช ตลอดจนมี
การควบคุมรอบเวลาการทํางานเปนเปาหมาย
สําคัญประการหน่ึงในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตครกหิน ซึ่งสอดคลองกับธนิดา สุนารักษ 

(2555) ซึ่ งไดทํ าการวิจัยเรื่องการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพสายการผลิตขดลวดแม เหล็ก
(Stator) รุน D Frame ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่ง
ไดนําเทคนิค ECRS และมีการออกแบบถาดใส 
overload เปนอุปกรณเสริมการทํางานใหงายขึ้น 

มาเปนสวนหนึ่งของวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

รวมท้ังมีการคํานวณและควบคุมเวลามาตรฐานใน
การผลิตตอชิ้นงาน 

 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตครกหินของรานวัชรินทรแกรนิต 

ยังพบวา มีความสอดคลองกับอํานาจ มีแสง 
(2554) เรื่องการออกแบบเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 96 -



เพ่ือลดความสูญเสียในกระบวนการตัดทอยาง 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งได
การออกแบบเคร่ืองมือจับยึดชิ้นงานเพ่ือลดความ
สูญเสียจากการท้ิงเศษวัตถุดิบในกระบวนการตัด
ทอยางอบ มีการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
โดยใชหลักความสูญเปลา 7 ประการ (7 Wastes) 

และออกแบบเครื่ องจับยึดชิ้นงาน  ( Jig and 

Fixture Design) ซึ่ ง เ ท ค นิ ค ที่ ก ล า ว ม า น้ั น
สอดคลองกับวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ครกหินอางศิลา กรณีศึกษารานวัชรินทรแกรนิต
ในเรื่อง การลดความสูญเปลา 7 ประการ (7 

Wastes) (ดวงรัตน ชีวะปญญาโรจน และ ศุภศักดิ์ 
พงษอนันต, 2544, หนา 15) ในดานการลดความ
สูญเปลาจากกระบวนการที่ไรประสิทธิผล จาก
การที่ตองนําผลผลิตที่ไดจากการควานและข้ึนรูป
ไมไดขนาดไปทําการตกแตงซ้ํา ลดความสูญเปลา
จากการผลิตของเสีย โดยใชอุปกรณเสริมมาชวย
ลดความผันแปรในดานตําแหนงที่ทําการควาน
ครกหิน และการออกแบบบล็อกไม เ พ่ือชวย
ปรับปรุงกระบวนการ 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุง
กระบวนการผลิตครกหิน  กรณีศึกษา  ร าน
วัชรินทรแกรนิตขอมูลที่ไดแสดงถึงการศึกษาและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในการผลิตครกหินได
เปนอยางดี  ซึ่งขอคนพบดังกลาวสามารถนําไปหา
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือนําไปสู
การวางแผนในการปรับปรุงตอไป  ดังนั้นผูวิจัยจึง
ใครขอใหขอเสนอแนะสําหรับ ราน วัชรินทร
แกรนิต สถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีการผลิตครก
หิน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะตอผูปฏิบัติรานวัชรินทร
แกรนิต  

  1.1 ทางรานควรจัดทํารางระบายน้ํา
ที่ใชระบายความรอนจากการควานครกหินไหล
บริเวณเครื่องเจาะ เพ่ือใหน้ําไหลไปบริเวณที่
เหมาะสม 

  1.2 แรงงานชางฝมือควรมีอุปกรณ
ชวยยึดครกหินในกระบวนการเจียรเพ่ือความ
ปลอดภัยของตัวชางฝมือ 

 2. ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยในอนาคต 

  2.1 จากการวิจัย ไดทําการศึกษา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหิน ในการวิจัย
ครั้งตอไปน้ัน จึงควรทําการศึกษาและพัฒนาไมที่
ใชในการจับยึดในข้ันตอนการควานครกหินใหมี
ประสิทธิภาพในการใชงานเพ่ิมมากข้ึน 

  2.2 จากการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนไป
ที่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตครกหิน ในการ
วิจัยครั้งตอไปควรที่จะมีการศึกษาการวางผังการ
ผลิต เพ่ือลดเวลาในการผลิต  ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตครกหินใหดี
ยิ่งขึ้น 

 

เอกสารอางอิง 
ดวงรัตน ชีวะปญญาโรจน และศุภศักดิ์ พงษ

อนั น ต .  ( 2544) .  ค ว ามสู ญ เ สี ย  7 
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