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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดจํานวนของเสียในกระบวนการผลิตเผลิตลอแม็กซของบริษัท
เอ.เอส.เอ.มอเตอรพารท จํากัด ดําเนินการวิจัยตามวงจรเดมมิ่งจํานวน 4 ขั้นตอนและคิวซีสตอรี่ จํานวน 
7 ขั้นตอน ไดแก (1) วางแผน (Plan) โดย สํารวจสภาพปจจุบันและขอมูลของเสีย วิเคราะหปญหาและ
กําหนดเปาหมายและ วางแผนแกไขปญหา (2) การปฏิบัติ (Do) ปฏิบัติตามแผน (3) การตรวจสอบ(Check) 

ติดตามผลและ วิเคราะหผล (4) การดําเนินงานใหเหมาะสม (Action) กําหนดมาตรฐาน ใชเครื่องมือ
ควบคุมในการเก็บขอมูลไดแก ใบตรวจสอบ แผนภูมิแกนต แผนภูมิแทง แผนผังกางปลา กระบวนการคิด
วิเคราะห 5W1H และการระดมสมอง ผลการวิจัยพบวา ในระยะเวลา1เดือนมีการผลิตลอแม็กซทั้งหมด 
6,300 วง จํานวน 5 ล็อต มีของเสีย 600 วง โดยคิดเปนคาเฉลี่ยของเสีย 10.69 วง ปญหาที่พบของเสีย
เกิดในข้ันตอนการเชื่อมมากที่สุดสาเหตุ 1. ลอเบี้ยว 2. ลอระเบิด 3. ลอบุบ 4. เชื่อมไมติด จึงกําหนดคา
เปาหมายคือการลดจํานวนลอแม็กซเสียไมเกิน9 วงของแตละลักษณะของเสียตอการผลิตแตละล็อต การ
วิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยการระดมสมองของหัวหนาคนฝายการผลิตจํานวน 1 คน ใชแผนผัง
กางปลาในการวิเคราะหพบวาสาเหตุของการเกิดจํานวนลอแม็กซเสีย ไดแก (1) ขาดความรู (2) 
เครื่องจักรชํารุด (3) ขาดคูมือการปฏิบัติงานและ (4) ขาดประสบการณทํางาน จึงวางแผนการแกไขโดย
ปรับปรุงวิธีการทํางานของคนงานและการผลิตหลังปรับปรุงพบวาลอแม็กซในขั้นตอนการเช่ือมมีสาเหตุ 4 
ลักษณะของการเกิดของเสียจากจํานวนการผลิต 5,400 วงจํานวน 5 ล็อต มีของเสีย 86 วง โดยคิดเปน
คาเฉล่ีย 8.72 วง 
 

คําสําคัญ : การลดของเสีย, กระบวนการผลิตลอแม็กซ, วงจรเดมมิ่ง, คิวซีสตอรี่, การบํารุงรักษาเชิง  
              ปองกัน, เครื่องปรับอากาศ  
 
 
 

บทนํา  
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปจจุบัน

พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตัว
รอยละ 8.3 จากชวงเดียวกันของปกอน สวน
หนึ่งเปนผลจากการสงออกท่ีลดลงรอยละ 7.4  
สํ าหรับการผ ลิตรถจักรยานยนต ใน เ ดือน
พฤศจิกายนป 2562 มีจํานวน 171,799 คัน 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคมป 2562 รอยละ 6.50 

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของป 2561 รอยละ 
9.43 การจําหนายรถจักรยานยนตมียอด

จําหนายจํานวนลดลงเชนกันสําหรับการสงออก
รถจักรยานยนตในเดือนพฤศจิกายนป 2562 มี
จํานวน 31,277 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคมป 
2562 รอยละ 20.03 แตลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 2.79 โดยตลาดสงออกมีการ
ชะลอตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ
เมียนมา (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 

2563) 
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ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหปจจุบัน
การประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบท่ีไมใช
แคเรื่องระบบโรงงานและอุตสาหกรรมแตเพียง
อย าง เ ดียวเหมือนเมื่ อกอนแตถึ งอย างนั้ น
ทรัพยากรบุคคลก็ยังคงเปนสิ่งสําคัญกับการ
ทํางานของทุกระบบและทุกองคกรเสมอไมวาจะ
ยุคสมัย ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นอาจ
ตางกันไปตามลักษณะธุรกิจหรือสไตลของแตละ
องคกรมีจุดประสงคหลัก เดียว กันนั่นก็คื อ
ตองการขับเคลื่อนใหองคกรเดินหนาอยางยอด
เย่ียมที่สุดและประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดของหลักการนักทฤษฎียุคเกาไปจนถึงกล
ยุทธของนักวิชาการตลอดจนนักบริหารยุคใหม 
หลายหลักการในอดีตยังคงนํามาใชไดผลดีจนถึง
ยุคปจจุบัน หรือบางองคกรตางก็สรางสรรค
หลักการบริหารของตัวเองขึ้นมาใหมใหมีความ
เฉพาะตัวขณะที่หลายองคกรอาจผสมผสาน
หลักการตางๆ ที่ เปนประโยชนเพ่ือนํามาใช
รวมกันก็มี หากองคกรเลือกหลักการบริหาร
จัดการมาใชไดอยางเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะองคกรทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
ไดเชนกันและทฤษฎีของ Edwards Deming 
เปนหนึ่งในนักทฤษฎีการจัดการยุคตนของการ
บริหารสมัยใหมที่ไดรับการยอมรับ ทฤษฎีที่โดด
เดนที่สุดนั้นเห็นจะเปน Shewhart Cycle ที่พูด
ถึงระบบการบริหารงานแบบ PDSA หรือ Plan-
Do-Study-Act ที่เปนทฤษฎีการพัฒนาแบบตอ
ตอมาไดมีการพัฒนามาเปน PDCA หรือ Plan-
Do-Check-Act หรือเรียกวา Deming Cycle 
โดยทฤษฎีนี้ประสบความสําเร็จเม่ือถูกนําไปใช
กับการบริหารบริษัท (สนับสนุนการเติบโตของ
องคกรโดย HR.,2563) จาการการผลิตลอแม็กซ
ประกอบดวยปจจัยนําเขาไดแกวัตถุดิบ คน 
เครื่องจักรและ วิธีการผลิตตองมีคุณภาพ ผูผลิต
ตองพยายามลดจํานวนของเสียในกระบวนการ
ผลิต  ใหต่ํ าที่ สุ ดตองพยายามรักษาระดับ
มาตรฐานของผลผลิตใหเต็มรอยโดยจะตอง

อาศัยการปอนกลับของขอมูล (feed back) และ
มีการแกไขปญหาทุกๆ หนวยงานการผลิตแทน
การตรวจสอบที่ปลายเหตุ (ฤดี นิยมรัตน, 2551, 
น.32) โดยของเสียเกิดขึ้น ไดจากหลายสาเหตุ 
เชน จากการใชเคร่ืองจักรท่ีไมไดมาตรฐาน 
วิธีการผลิตที่ไมถูกตอง วัสดุไมตรงตามคุณภาพที่
ตองการ หรือกระบวนการผลิตลอแม็กซที่ไม
เหมาะสม  

จากความสําคัญของการจัดการของเสีย 
การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหลายประเภทจึงมี
การ ศึกษาวิจัยเพ่ือเปาหมายในการลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตใหเหลือต่ําที่สุดดวยทฤษฎี
ที่เหมาะสม เชน การลดของเสียของเหล็กหลอ
เหนียวประเภทขนาดผิดรูปและทรายตกใน
โรงงานผลิตชิ้ นส วนยานยนต เทคนิ คการ
ออกแบบการทดลองแบบไชนิน  (ธีระพงษ 
สําราญ , 2558) และการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานดาเดียร
เซรามิกในจังหวัดลําปางเครื่องมือคุณภาพ 7 
ชนิด(7 QC Tools) (จิรวัฒน วรวิชัย, 2559) 
โดยใชการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process 
improvement) ก า ร ล ด ข อ ง เ สี ย จ า ก
กระบวนการผลิตผาเบรกรถยนต (วลัยพร เหม
โส, 2558) และการลดถุงเสียใน กระบวนการตัด
แตง (สุตาภัทร สืบดี และรณินทร กิจกลา , 
2559) โดยใชหลักการ Six sigma ตาม ขั้นตอน
ของ DMAIC รวมทั้งการใชหลักการวงจร
คุณภาพและ QC Story เพ่ือลดของเสีย เชน 
การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางรถยนต 
(ศิรภัสสร มีครุฑ และสมชาย พัวจินดาเนตร 
2559) การลดของเสียในกระบวนการผลิตถาน 
อัดแทงของโรงงานชลอ คาถาน (วรวุฒิ กลิ่น
ทอง และปรีชา ไพชยนต, 2561) และการลด
ของเสียใน กระบวนการเจาะบากของกระจก 
(ณัฐฐา โมรานอก และศิลาพร ภูทรัพยทวี , 
2562) และการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ
ปลูกขนกํามะหยี่ ในบริษัทผูผลิตชิ้นสวน ยาง
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ขอบกระจกรถยนต   (วีระวัฒน อินนุพัฒน , 
2561) ดวยหลักการซิกสซิกมา เปนตน 

บริษัทเอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 
เปนโรงงานผลิตและจัดจําหนายวงลอและ
อะไหลรถจักรยานยนต ถนนเพชรเกษม ตําบล
ออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีการจัดจําหนายตามใบส่ังซื้อของลูกคาที่สั่ง
ตามขนาดวงลอตามสีวงลอการผลิต การผลิตจะ
มีขนาดอยู 3 ประเภทคือขนาด 1.20*17 ขนาด 
1.40*17 และขนาด 1.60*17 แตในระยะเวลา 
1 เดือนที่เก็บขอมูลจึงเก็บขนาด1.40*17 ชนิด
เดียวที่มีการผลิตมากท่ีสุดจาก 3 ขนาดและการ
ผลิตลอแม็กซมีการทํางานของเครื่องจักรและคน
ควบคูกันไปจึงอาจทําใหเกิดขอบกพรองระหวาง
การผลิตมีขั้นตอนการทํางานที่อาจทําใหเกิด
ขอบกพรองในขณะปฏิบัติงานทําใหผลิตภัณฑที่
ไดมาไมมีประสิทธิภาพและเกิดของเสียระหวาง
กระบวนการผลิต เชน การลอเบี้ยว มีรอยขีด
ขวน ผิวไมเรียบ เปนตน จากขอมูลการผลิตลอ
แม็กซประจํ าปพ .ศ .  2562 พบว า ใน เ ดือน
มิถุนายนมีการผลิตจํานวน 61,804 วง ดีจํานวน 
49,690 วง คิดเปนคาเฉลี่ย 99.01 และเสีย
จํานวน 12,114 วง คิดเปนคาเฉล่ีย 0.99 ใน
เดือนกรกฎาคมมีการผลิตจํานวน 53,285 วง ดี
จํานวน 41,010 วง คิดเปนคาเฉลี่ย 98.92 และ
เสียจํานวน 12,275 วงคิดเปนคาเฉลี่ย 1.02 ใน
เดือนสิงหาคมมีการผลิตจํานวน 40,759 วง ดี
จํานวน 28,157 วง คิดเปนคาเฉลี่ย98.93 และ
เสียจํานวน 12,602 วง คิดเปนคาเฉลี่ย 1.069 
และในเดือนกันยายนมีการผลิตจํานวน 45,965 
วง ดีจํานวน 34,876 วง คิดเปนคาเฉล่ีย 98.93 
และเสียจํานวน 11,089 วง คิดเปนคาเฉลี่ย
1.065 มีแนวโนมที่ลดลงจากการผลิตท่ีในแตละ
เดือนแตมีบางเดือนจํานวนการผลิตมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นโดยท่ีจํานวนการผลิตแตละครั้ง ท่ีไม
เทากัน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือลดของเสียในกระบวนการผลิตลอ

แม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ. มอเตอรพารท จํากัด 
ระเบียบวิธีวิจัย 
   1. การลดของเสียในการวิจัยครั้งน้ีใช
หลักการของวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ใช
กระบวนการวิจัยตามแบบวิธีคิวซีสตอรี่ (Qc 
Story) เ พ่ือวิ เคราะหการลดของเสีย
กระบวนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ. 
มอเตอรพารท จํากัด (ฤดี นิยมรัตน, 2551, น.
143) 
  2. กระบวนการผลิตลอแม็กซ หมายถึง 
ขั้นตอนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ. 
มอเตอรพารท  จํากัด จํานวน 15  ขั้นตอน 
ขนาดของลอคือ 1.40*17 ไดแก (1) มวน (2) 
ตัดแตงลอ (3) เชื่อม (4) เจียรเก็บขอตอดวย
เครื่องจักร (5) เจียรเก็บขอตอดวยมือ (6) ขัดผิว
อก (7) เจาะรู (8) ชุบสี (9) ทําความสะอาดวง
ลอ (10) ยิงทราย (11) แชโซดาจืด (12) ตม 
(13) ตรวจสอบสี และ (14) ติดฉลากสินคา (15) 
นําใสกลอง 
 3. ของเสีย หมายถึง ลอแม็กซใน
กระบวนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ. 
มอเตอรพารท จํากัด ที่มีลักษณะไมไดมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนดไว (1) ลอเบี้ยว (2) ลอระเบิด (3) 
ลอบุบ (4) รอยขีดขวน (5) สีไมติด (6) ผิวไม
เรียบ (7) รูไมไดขนาด (8) ขนาดลอไมเทากัน (9) 
ตัวอักษรที่ลอไมติด (10) สีเพ้ียน (11) เชื่อมไม
ติด และ (12) เจียรขอตอหนาเกินไป 
 4. ขั้นตอนการวิจัยจํานวน 7 ขั้นตอนมี
วิธีการและเคร่ืองมือดังตอไปน้ี 
           4.1 สํ า รวจสภาพป จจุ บั น  โ ดย
พนักงานฝายการผลิตเก็บขอมูลผลผลิตทั้ง15
ขั้นตอนและของเสียดวยใบตรวจสอบ(Check 
Sheet)  สัปดาหละ 5 วัน คือวันจันทร-วันศุกร 
รวม 20 วัน  
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              4.2 วิ เคราะหปญหาและกําหนด
เปาหมาย โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและรอยละ
การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตกอนการ
ปรับปรุงจากใบตรวจสอบ โดยเลือกปญหาการ
เกิดของเสียในกระบวนการผลิต และเครื่องมือที่
ใช คือ แผนภูมิแทงและต้ังคาเปาหมาย 
             4.3 วางแผนแกไขปญหา โดยการ
ระดมสมองของพนักงานฝายการผลิตที่เกี่ยวของ
กับปญหาหลักที่เลือกไว หาสาเหตุของปญหามา
จัดกลุมขอมูลรวมทั้งวิเคราะหสาเหตุของปญหา
นําเสนอโดยใชแผนผังกางปลา 
            4.4 ปฏิบัติตามแผน โดยแจงหัวหนา
ฝายการผลิตเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานใหม
และพูดคุยกับพนักงานฝายการผลิตใหไดรับการ
ยอมรับในการนําแผนปฏิบัติงานใหมไปปฏิบัติ
จริง 
            4.5 ติดตามผล โดยเก็บขอมูลผลผลิต
และของเสียหลังปฏิบัติตามแผนดวยพนักงาน
ฝายการผลิตที่ เกี่ยวของโดยใชใบตรวจสอบ 
สัปดาหละ 5 วัน คือวันจันทร-วันศุกร รวม 20 
วัน   แลวนําขอมูลจํานวนของเสียในการผลิตมา  
           4.6 วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย
และรอยละของลักษณะของเสียหลังนําแผนการ
ปฏิบัติงานใหมไปปฏิบัติจริงนําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบกับกอนการปรับปรุงและรวมทั้ง
เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 
             4.7 กําหนดมาตรฐาน โดยทําทําคูมือ
ปฏิบัติงานในรูปแบบของคําแนะนําข้ันตอนการ
ทํางาน (Work Instruction)  
ผลการวิจัย 
 1. จากการผลิตลอแม็กซทั้งหมด 6300 
วง จํานวน 5 ลอต แตละล็อตมีของเสียล็อตที่ 1
มีจํานวนของเสีย 123 วง คิดเปนคาเฉลี่ย 10.25 
ล็อตที่ 2 มีจํานวนของเสีย 134 คิดเปนคาเฉลี่ย 
13.40 ล็อตที่ 3 มีจํานวนของเสีย 129 คิดเปน
คาเฉลี่ย 9.92 ล็อตท่ี 4 มีจํานวนของเสีย 116 
คิดเปนคาเฉลี่ย 12.89 ล็อตที่ 5  มีจํานวนของ

เสีย 98 คิดเปนคาเฉล่ีย 10.89 รวมจํานวนของ
เสีย 600 คิดเปนคาเฉล่ีย 10.89  
2. พบวาจากขอมูลจํานวนการเกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตลอแม็กซตามตารางที่ 1 ใน
ขั้นตอนการเชื่อม รวมจํานวนของเสียของแต
ละล็อต ล็อตที่ 1 ลอเบี้ยว เชื่อมไมติด ลอระเบิด  
ลอบุบ มีจํานวนของเสีย 45 วง คิดเปนคาเฉล่ีย 
11.25 วง ล็อตที่ 2 ลอเบี้ยว ลอระเบิด  ลอบุบ 
เชื่อมไมติด มีจํานวนของเสีย 58 วง คิดเปน
คาเฉลี่ย 14.50 วง ล็อตที่ 3 ลอเบี้ยว ลอระเบิด  
ลอบุบ เชื่อมไมติด มีจํานวนของเสีย 57 วง คิด
เปนคาเฉลี่ย 14.25 วง ล็อตท่ี 4 ลอเบี้ยว ลอ
ระเบิด  ลอบุบ เชื่อมไมติด มีจํานวนของเสีย 43 
วง คิดเปนคาเฉลี่ย 10.75 วง ล็อตท่ี 5 ลอเบี้ยว 
ลอระเบิด  ลอบุบ เชื่อมไมติด มีจํานวนของเสีย 
39 วงคิดเปนคาเฉล่ีย 9.75 วง รวมจํานวนของ
เสียของทุกล็อต 242 วง คิดเปนคาเฉล่ีย 12.10 
วง (แสดงตามตารางท่ี 2) 
 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของเสียในข้ันตอนการ
เชื่อมของแตละลอต (กอนปรับปรุง) 

 
จากปญหาลักษณะของเสียในขั้นตอน

การเชื่อมไดแก 1. ลอเบี้ยว 2. ลอระเบิด 3. ลอ
บุบ 4. เชื่อมไมติด การต้ังคาเปาหมายคือ ลด
ลักษณะของเสียในขั้นตอนการเชื่อมใหไมเกิน 9 
วงตอการผลิตตอล็อต 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนลอแม็กซเสียที่เกิด
ในขั้นตอนการเชื่อมและคาเปาหมาย 
  3. จากการระดมสมองของคนงานที่ทํา
หนาที่ในบริษัทเอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 
จํานวน 3 คน เพ่ือหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
จํานวนลักษณะลอแม็กซเสีย และใชแผนผัง
กางปลา ในการวิเคราะหซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 
พนักงาน เครื่องจักร วิธีการ และวัตถุดิบ และ
สิ่งแวดลอม 

4. ปฏิ บั ติ ต ามแผน  หลั ง จ าก ท่ี ไ ด
วางแผนแกไขปญหาที่ทําให เกิ ดปญหาเกิด
ลักษณะลอแม็กซ เสียไดทําการเขาไปชี้แจง
ขั้นตอนการการดําเนินงานใหหัวหนาพนักงาน
ทราบและนํามาปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงแก
เปนเวลา 20 วัน 

5. ติดตามผล การเก็บขอมูลของเสียใน
กระบวนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ.
มอเตอรพารท จํากัด หลังนําแผนไปปฏิบัติจริง
โดยใชใบตรวจสอบจํานวนของเสียในขั้นตอน
การเชื่อม หลังทําการปรับปรุงแกไขมีผลการ
ปฏิบัติ 

6. วิเคราะหผล นําขอมูลของเสียท่ี
บันทึกของเสียข้ันตอนการเชื่อม มาวิเคราะห
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนของเสียใน
ขั้นตอนการเชื่อมหลังปรับปรุงแกไขมีจํานวนของ
เสียในขั้นตอนการเชื่อม 86 วง คิดเปนคาเฉลี่ย 
8.72 วง จากจํานวน 5 ลอต ทั้งหมด 5400 วง 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนของเสียใน
ขัน้ตอนการเชื่อมของแตละลอต (หลังปรับปรุง) 

 
การเปรียบเทียบขอมูลของเสียกอนและ

หลังการปรับปรุงแกไขปญหาการเกิดลักษณะลอ
แม็กซเสียพบวาจํานวนของเสียหลังแกไขลดลง
ตามคาเปาหมายที่กําหนดไว คือไมเกิน 9 วง 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบขอมูล
กอนและหลังปรับปรงุในขั้นตอนการเชื่อม 
 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึง ผลที่ลดลง 

     เครื่องหมาย + หมายถึงผลตางที่
เพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบขอมูล
กอนและหลังปรับปรุงในขั้นตอนการเชื่อมในแต
ละlot 

 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 490 -



 
 
ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

หลังปรับปรุงแกไขและคาเปาหมาย 

7. กําหนดมาตราฐานโดยการจัด
ขั้นตอนการทํางาน (Work  instruction) และ
แสดงแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหคนงานที่
เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

     ภาพท่ี 3 คูมือปฏิบัติงานตามสถานที่ทํางาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ืองการลดของเสียใน

กระบวนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ.
มอเตอรพารท จํากัด โดยการลดของเสียใน
ขั้นตอนการเชื่อมของกระบวนการผลิตลอแม็กซ
ที่มีของเสียลดลจากการผลิตลอแม็กซทั้งหมด 
6300 วง จํานวน 5 ลอต มีของเสียจากการผลิต
จํานวนทั้งหมด 600 วง โดยคิดเปนคาเฉลี่ยของ
เสีย  10.69 วง  จึงกําหนดเปาหมายคือ ลด
จํานวนของเสียในกระบวนการผลิตลอแม็กซไม
เกิน 12.20 วง กอนการปรับปรุง ภายหลังการ
ดําเนินงานตามแผนพบวากระบวนการแกปญหา
อยางเปนระบบ แบบ Qc story มีจํานวนของ
เสียทั้งหมด 86 วง โดยคิดคาเฉลี่ยเปน 8.72 วง 
อภิปรายผลการวิจัย     

 จากการวิจัยเรื่องการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ.
มอเตอรพารท จํากัด มีประเด็นของขอคนพบท่ี
นําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้     

  1. จากการวิจัยพบวา เมื่อทางผูวิจัย
ไดไปขอตําแนะนําและเขาไปศึกษากระบวนการ
ผลิตลอแม็กซของบริษัทเอ.เอส.เอ.มอเตอรพารท 
จํากัด ไดมีการลงพ้ืนที่ในสํารวจสภาพปจจุบัน 
วิ เคราะหขอมูลและกําหนดเปาหมาย การ
วางแผนแกไขปญหา การทําตามแผน ติดตามผล 
วิเคราะหผล และมีการกําหนดมาตรฐานในการ
งาน  ซึ่งสอดคลองกับหลักการ QC Story ซึ่ง
ตรงกับทั้ง 7 ขั้นตอนของ (ฤดี นิยมรัตน, 2551, 
น.143) 
   2. จากการวิจัยที่พบสาเหตุของการเกิด
ข อ ง เ สี ย ใ น ขั้ น ต อน ก า ร เ ชื่ อ ม  เ มื่ อ ผ า น
กระบวนการคิดวิเคราะห 5W1H พบวาการ
ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ป อ ง กั น ก า ร เ กิ ด ข อ ง เ สี ย ใ น
กระบวนการผลิตลอแม็กซ เปนบทบาทโดยตรง
ของและหัวหนาพนักงานในบริษัทเอ.เอส.เอ.
มอเตอรพารท จํากัด เมื่อไดเขาไปพูดคุยและชี้
แจงกับเจาของบริษัทและหัวหนาพนักงาน
เปรียบเสมือนคนงานที่มีความรูความเขาใจถึง
กระบวนการผลิตทั้งหมด จึงตองคนหาปญหา 
สาเหตุ และการคิดวิเคราะหแกไขปญหาคุณภาพ 
Qc Story เครื่องมือคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ (ณัฐฐา  โมรานอก และศิลาพร ภู
ทรัพยทวี ,2562). ศึกษาเร่ืองการลดของเสียใน
กระบวนการเจาะบากของกระจก บริษัท กลาส
ฟอรม แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด โดยใชหลักการ
ของวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle)  และซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วรวุฒิ กลิ่นทอง
และ ปรีชา ไพชยนต (2561) ศึกษาเรื่อง การลด
ของเสียในกระบวนการผลิตถานอัดแทงของ
โรงงานชลอ คาถาน โดยวิธีคิวซีสตรอร่ี โดย
เลือกแกไขสาเหตุทั้งหมด และพบวามีปจจัยมา
จาก วิธีการ เคร่ืองจักร วัตถุดิบ สิ่งแวดลอม 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 491 -



และพนักงานซึ่งเปนตัวแปรตนที่จะใหเกิดความ
ผิดพลาดตางๆ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  

จากผลการวิจัยพบวา  การกําหนด
มาตรฐานการทํางานโดยการกําหนดเวลาในการ
ทํางานของเวลาเครื่องจักรกอนการทํางาน
เพ่ือที่จะใหเคร่ืองจักรไดสามารถเดินเครื่องกอน
เวลาทํางานและสามารถลดขอผิดพลาดในการ
ทํางานตั้งแตเร่ิมทํางานจนจบการทํางานในแต
ละวันหรือแต ละล็อตของการทํางานของ
เครื่องจักรได ทั้งนี้ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
(Work instruction) ใหแกพนักงานเพ่ือให
พนักงานไดปฏิบัติงานไดถูกตองและลดจํานวน
ของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการผลิต และยังสามารถ
ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหกับพนักงานในการปฏิบัติงาน  
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนการจัดทําและ
เผยแผ จากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาและบริษัทเอ.เอส.เอ. มอเตอร
พารท จํากัด 
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