
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.เอส ดีไซน์ จ ากัด 
ตรีนุช ตรีเมฆ และ ธนพล หัสดาพรม 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์  โดยน าวงจรเดมมิ่ง 

(PDCA)  มาก าหนดขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan, P) ได้แก่ขั้นตอนที่ (1) 
ส ารวจสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์ข้อมูล และ (2) ค้นหาปัญหาและวางแผนปฏิบัติ ,  การลงมือปฏิบัติ (Do, D) 
ได้แก่ขั้นตอนที่ (3) ด าเนินการตามแผน, ติดตามผลการด าเนินงาน (Check, C) ได้แก่ขั้นตอนที่ (4) ติดตามผล
และเปรียบเทียบผล และ กระบวนการปรับปรุงแก้ไข (Action, A) ได้แก่ขั้นตอนที่ (5) การก าหนดมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนของกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.เอส ดีไซน์ ใช้พนักงานในการ
ผลิตทั้งหมด 2 คนและเวลาที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ย 234.73 นาที จากการศึกษาปัญหาที่พบคือเครื่องมือที่ใช้ใน
ขั้นตอนการดูดไล่ลมจะเป็นอุปกรณ์ที่จับไม่ถนัดมือไม่สะดวกส าหรับการปฏิบัติงานและการว่างงานของ
พนักงานระหว่างการพักแผ่นเพลทและน าแผ่นเพลทไปอบ น ามาสู่การแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตแม่พิมพ์
พอลิเมอร์โดย (1) พนักงานเกิดการว่างงานในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์เฉลี่ยต่อรอบกระบวนการ 
234.37 นาที หลังจากปรับปรุงกระบวนการโดยให้พนักงานไปท างานระหว่างการรอพักแผ่นเพลทกับอบแผ่น
เพลทจะใช้เวลาผลิตรอบต่อไปลดเหลือ 108.20 นาที สามารถลดลงจากเดิม 126.17 นาที และ (2) การใช้
อุปกรณ์ที่ปรับปรุงใหม่ที่จับถนัดมือสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกซึ่งเวลาก่อนการปรับปรุง 2.91 นาที  เวลา
หลังการปรับปรุง 1.00 นาที เวลาลดลง 1.91 นาที  

 
ค าส าคัญ : การปรับปรุงกระบวนการ, แม่พิมพ์พอลิเมอร์, วงจรเดมมิ่ง

บทน า 
 

     อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนหรืออุตสาหกรรมกลางน้ าที่รองรับการ
ผลิตแม่พิมพ์ที่ส าคัญเกือบทุกประเภท เนื่องจาก
การผลิตสินค้าหลายชนิดจ าเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ 
(Mold) ในการขึ้นรูปเพ่ือก าหนดรูปร่างผลิตภัณฑ์
ให้ได้ขนาดตามความต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 
(เอ็มรีพอร์ต, 2560)  อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการพัฒนาด้านบุคลากรของอุตสาหกรรม

การผลิตต่างๆ ของประเทศ ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง  
แม่พิมพ์ที่น ามาใช้จึงมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุ 
เช่น แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง 
แม่พิมพ์แก้ว เป็นต้น และแม่พิมพ์ที่นิยมใช้มากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ แม่พิมพ์โลหะ
และแม่พิมพ์พลาสติก ซึ่งน าไปใช้ในเกือบทุก
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยาน
ย น ต์  อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมของเด็กเล่น และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ช่วยให้
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ครั้งละจ านวนมากท า
ให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
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ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถและ
ความ ได้ เ ป รี ย บ ในการแข่ ง ขั น สู ง ใ นแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม  (อินโฟเควสท์, 2562)  
 พอลิ เ มอร์  ( polymer)  ไ ด้ เ ข้ า ม ามี
บทบาทและมีความส าคัญมากที่สุดอุตสาหกรรม
หนึ่ งของประเทศไทย เพราะวัสดุพอลิ เมอร์มี
คุณสมบัติที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ท าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ได้หลายประเภท จึงท าให้ในปัจจุบันวัสดุพอลิเมอร์
สามารถสร้างผลงานและสร้างรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีสูงสุดเมื่อเทียบกับเคมีภัณฑ์
อ่ืนๆ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่เน้น
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกได้ 
จึงได้พยายามสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวัสดุ
พอลิเมอร์ขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอ
ลิเมอร์ (เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์, 2560) 
 การผลิต เป็นการ พิจารณาว่ าจะใช้
วัตถุดิบอะไร รูปร่างผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร หรือใช้
ชิ้นส่วนใดบ้างมาประกอบกัน นอกจากนี้แล้วยัง
พิจารณาว่าควรจะผลิตอะไร  ที่ ไหน อย่างไร 
จ านวนเท่าไร ในการจัดการการผลิตหรือการ
บริหารการผลิต ผู้บริหารต้องตัดสินใจหลาย
ประการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องท า คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การ
ควบคุ ม  เ พ่ื อที่ จ ะผลิ ต สิ นค้ า ที่ ดี มี คุณภ าพ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งหวังว่าจะได้
ใช้ทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สมเกียรติ กอบัวแก้ว, 
2552, น. 173)   
 การปรับปรุงกระบวนการผลิต หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานในการผลิตแม่พิมพ์พอลเมอร์ ของ
บริษัทเค.เอส.ดีไซน์ และมีข้ันตอนของการปรับปรุง
กระบวนการผลิตจ านวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 

ส ารวจสภาพปัจจุบันและวิ เคราะห์ข้อมูล (2) 
ค้นหาปัญหาและวางแผนปฏิบัติ (3) ด าเนินการ
ตามแผน (4) ติดตามผลและเปรียบเทียบผล และ 
(5) ก าหนดมาตรฐาน โดยใช้วงจรเดมิ่ง หรือ 
PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) 
วางแผน (2) ปฏิบัติ (3) ตรวจสอบ (4) ปรับปรุง
การด าเนินกิจกรรมเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพและคุณภาพของกา ร
ด าเนินงานส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 บริษัท เค.เอส. ดีไซน์ ต าบลอ้อมใหญ่ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทผลิต
แม่พิมพ์พอลิเมอร์ 2 แบบ เพลทพอลิเมอร์เป็น
แม่พิมพ์ยางพอลิเมอร์หรือเรียกเพลทยางพอลิเมอร์ 
น าไปใช้กับเครื่องพิมพ์ เพ่ือพิมพ์ให้เกิดลายลักษณ์
อักษรหรือสัญลักษณ์ทางการค้าบนลงกล่องลูกฟูก
ตัวแม่พิมพ์ที่ท าด้วยยางโพลิเมอร์บริเวณที่เป็น
ตัวพิมพ์ลงกล่องจะนูนขึ้นมาตามโดยใช้หลักการ
พิมพ์ระบบเฟล็กโซ (flexo) และเพลทไดคัท คือ 
เพลทที่จะใช้ส าหรับน าไปเข้าเครื่องกด เพ่ือกด
กระดาษลูกฟูกให้ออกมาตามแม่แบบ โดยพบว่า
ปัญหาคือเวลาที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการรีดลมออกจากแผ่น
ยางเวลาน าเข้าเครื่อง 

การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.
เอส. ดีไซน์  ได้ใช้การปรับปรุงและเลือกหลัก 
PDCA  มาก าหนดขั้นตอนการวิจัย เพ่ือให้การ
ท างานและเวลาที่ใช้ในการผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  ส่งผลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานระหว่างที่รอ
ชิ้นงานและท าให้เวลาในการผลิตแม่พิมพ์พอลิ
เมอร์ลดลง 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอ
ลิเมอร์ ของบริษัท เค.เอส. ดีไซน์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์  

หมายถึง ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของ
บริษัท เค.เอส. ดีไซน์ ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม มีจ านวน 12 ขั้นตอน 
ได้แก่ (1) น าแบบพิมพ์ลงแผ่นฟิล์ม (2) ตัดแผ่น
ยาง  
(3) ฉายหลังแผ่นเพลท (4) รีดไล่ลม (5) ฉายหน้า
แผ่นเพลท (6) เจาะรู (7) ใส่ตัวลาก (8) ล้างแผ่น
เพลท (9) พักแผ่นเพลท (10) อบแผ่นเพลท (11) 
ฉายยูวีอาบหน้า และ (12) สร้างความแข็งตัว 
              2.  ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.
เอส. ดีไซน์ ได้ใช้ PDCA เป็นหลักการในการ
ก าหนดขั้นตอนการวิจัย จ านวน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
(Plan, P) ได้แก่ขั้นตอนที่ (1) ส ารวจสภาพปัจจุบัน
และวิเคราะห์ข้อมูล และ (2) ค้นหาปัญหาและ
วางแผนปฏิบัติ (Do, D) ได้แก่ขั้นตอนที่ (3) 
ด าเนินการตามแผน (Check, C) ได้แก่ขั้นตอนที่ 
(4) ติดตามผลและเปรียบเทียบผล และ (Action, 
A) ได้แก่ขั้นตอนที่ (5) การก าหนดมาตรฐาน ที่มี
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 ส ารวจสภาพปัจจุบันวิเคราะห์ข้อมูล 
เก็บข้อมูลการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ได้แก่ เวลา 
และจ านวนคน แบบบันทึกการเก็บกระบวนการ
ผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ (Flow process chart)  
และน าข้อมูลจากแบบบันทึกการเก็บกระบวนการ
ผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ (Flow process chart)  
มาวิ เคราะห์ด้วยการหาเวลาและจ านวนคน 
น าเสนอกระบวนการผลิตปัจจุบันด้วย ผังงาน 
(Flow chart)  

 2.2 ค้นหาปัญหาและวางแผนปฏิบัติ โดย
ค้นหาปัญหาจากการวิ เคราะห์และปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.
เอส. ดีไซน์    

  2 . 3  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น  น า
กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงมาสู่การ
ปฏิบัติ ด้วยการอธิบายกระบวนการผลิตใหม่ให้
เจ้าของโรงงานได้รับทราบ และอบรมพนักงานฝ่าย
ผลิตเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เพ่ือให้
พนักงานได้ทราบถึงการท างานที่เปลี่ยนแปลง  
พนักงานน ากระบวนการไปใช้ในท างานเป็นเวลา 5 
วัน 
 2.4 ติดตามผลและเปรียบเทียบผล ผล
การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ 
ได้แก่ (1) เวลา (2) จ านวนคน เป็นเวลา 5 วันละ 
2 รอบ ได้ข้อมูลรวม 10 รอบกระบวนการผลิต 
น าเสนอด้วยผังการไหลของกระบวนการ (Flow 
process chart) จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง น าเสนอด้วยผังงาน 
(Flow chart) และผังการไหลของกระบวนการ 
(Flow process chart) 
 2.5 ก าหนดมาตรฐาน โดยการจัดท าคู่มือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อแสดงในพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้แก่
บริษัท เค.เอส. ดีไซน์  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process 
chart) และผังงาน (Flow chart)  
 

ผลการวิจัย 

1. จากการเก็บข้อมูลการผลิตแม่พิมพ์พอ
ลิเมอร์ เป็นเวลา 5 วัน วันละ 2 รอบ รวม 10 รอบ
กร ะบว น กา ร  โ ด ย ใ ช้ แบ บ บั น ทึ ก ก า ร เ ก็ บ
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ได้แก่ (1) เวลา 
และ (2) จ านวนคน พบว่าจากขั้นตอนการผลิต
ทั้งหมด 12 ขั้นตอน ใช้พนักงานผลิตแม่พิมพ์พอลิ
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เมอร์ 2 คน และเวลาที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ย 234.73 
นาท ี 

2. จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิต
แม่ พิม พ์พอลิ เมอร์ สภาพปัญหาที่พบคือ (1 ) 
พนักงานเกิดการว่างงานระหว่างขั้นตอนการพัก
แผ่นเพลทและการอบแผ่นเพลท และ (2) อุปกรณ์
ที่ใช้ในขั้นตอนรีดไล่ลมเป็นไม้ธรรมดาจับไม่ถนัด
มือท าให้ไม่สะดวกส าหรับการท างาน น าสู่การ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ 
ดังนี้ 
  2 . 1  ปรั บปรุ ง กระบวนการผลิ ต
แม่พิมพ์พอลิเมอร์จากสภาพปัญหาจากพนักงาน
ว่างงานในขั้นตอนที่ 9 และขั้นตอนที่  10 นาน 
125 นาที จึงให้พนักงานไปปฏิบัติงานในการผลิต
แม่พิมพ์พอลิเมอร์แผ่นต่อไปในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 
ใช้เวลา 125 นาที เพ่ือลดการรอคอยที่สูญเปล่าให้
เกิดประโยชน์ 
  2.2 การปรับปรุงเครื่องมือ ขั้นตอนที่ 
4 การขึงผ้ารีดไล่ลมที่มีการใช้เครื่องมือที่ท าจากไม้
จับไม่ถนัดมือไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ดังแสดง
ตามภาพที่ 2 ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือช่วย
ให้ท างานง่ายขึ้น จับถนัดมือ โดยใช้เตารีดเก่าที่
ไม่ได้ใช้งานแล้วน าผ้ามาหุ้มรอบๆ จากนั้นเย็บให้
แน่น ดังแสดงตามภาพท่ี 3 
 

 
 
     ภาพที่  2                            ภาพที่ 3 

3 .  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น  โ ด ย น า
กระบวนการเดิมที่มีการปรับปรุงใช้งาน อธิบาย
ขั้นตอนการท างาน อบรมพนักงานฝ่ายผลิตเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานและให้พนักงาน
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนนาน 5 วัน 
 4. ติดตามผลและเปรียบเทียบผล  

  4.1 ผลการเก็บข้อมูลการผลิตแม่พิมพ์
พอลิ พบว่ามีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 12 ขั้นตอน 
ใช้พนักงานผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ 2 คน และเวลา
ที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ยหลังปรับปรุง 108.20 นาท ี 
  4.2 ผลการปรับปรุงอุปกรณ์  เพ่ือใช้
ในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ขั้นตอนที่ 4 ดูดไล่ลม 
ใช้เวลา 1.00 นาที  
  การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต
แม่พิมพ์พอลิเมอร์ก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ของบริษัท เค.
เอส ดีไซน์ โดยเวลาที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์พอลิ
เมอร์ก่อนปรับปรุง 234.37 นาที หลังปรับปรุง 
108.20 นาที ลดลง 126.17 นาที และการใช้
อุปกรณ์ก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เวลา
ก่อนการปรับปรุง 2.91 นาที  เวลาหลังการ
ปรับปรุง 1.00 นาที เวลาลดลง 1.91 นาที แสดง
ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง 

ประเด็น
ปัญหา 

ก่อน หลัง ผลลัพธ์
การ

ปรับปรุง 
กระบวนการ
ผลิต  
(เวลา : นาที) 

234.37 108.20 ลดลง  
126.17 

ขั้นตอนที่ 4 
รีดไล่ลม 
(เวลา : นาที) 

2.91 1.00 ลดลง  
1.91 

 
 5.  ก าหนดมาตรฐาน  จัดท าวิ ธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Intruction) น าเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือแสดงในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ใช้ เป็น
มาตรฐานในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท 
เค.เอส. ดีไซน์ ให้กับพนักงานได้รับทราบทุกคน 
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เพ่ือพนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และสามารถลด
ข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสถาน
ประกอบการได้   
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 คู่มือการปฏิบัติงานและแสดงในพ้ืนที่

ปฏิบัติงาน 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.เอส. ดีไซน์ 
พบว่าพนักงานว่างงานในขั้นตอนที่ 9 และขั้นตอน
ที่ 10  จึงให้พนักงานไปปฏิบัติงานในการผลิต
แม่พิมพ์พอลิเมอร์แผ่นต่อไปในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 
เ พ่ือให้การรอคอยเกิดประโยชน์  หลั งจากที่
ปรับปรุงกระบวนการเวลาการผลิตจาก 234.73 
นาที ลดลงเหลือ 109.46 นาที ลดลง 124.91 
นาที และการปรับปรุงอุปกรณ์ขั้นตอนที่ 4 การขึง
ผ้ารีดไล่ลมที่มีการใช้เครื่องมือที่ท าจากไม้จับไม่
ถนัดมือไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงได้
ปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือช่วยให้ท างานง่ายขึ้น จับถนัด
มือ โดยใช้เตารีดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วน าผ้ามาหุ้ม
รอบๆ จากนั้นเย็บให้แน่น ลดเวลาในขั้นตอนการ
รีดไล่ลมเฉลี่ยจากเดิม 2.91 นาที เหลือ 1.00 นาที 
ลดเวลาไป 1.91 นาที 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.
เอส. ดีไซน์ มีประเด็นของข้อค้นพบที่น าไปสู่การ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากการวิจัยพบว่า เมื่อให้พนักงานที่
ว่างงานในขั้นตอนที่ 9 และขั้นตอนที่ 10 นาน 
125 นาที ไปปฏิบัติงานในการผลิตแม่พิมพ์พอลิ
เมอร์แผ่นต่อไปในขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 ที่ใช้เวลาใน
การผลิต 125 นาที ซึ่งท าให้เวลาในกระบวนการ
ผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ของบริษัท เค.เอส ดีไซน์
ลดลง โดยเวลาที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์
ก่อนปรับปรุง 234.37 นาที หลังปรับปรุง 108.20 
นาที ลดลง 126.17 นาที 
 2. จากการวิจัยพบว่า เมื่อได้ท าการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ในขั้นตอนที่ 4 จากแบบเดิมที่ที่
ท าจากไม้ไม่มีด่ามจับจึงได้ท าการปรับปรุงอุปกรณ์
ใหม่โดยใช้เตารีดเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วน าผ้ามาหุ้ม
รอบๆ จากนั้นเย็บให้แน่น การใช้อุปกรณ์ก่อน
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เวลาก่อนการ
ปรับปรุง 2.91 นาที  เวลาหลังการปรับปรุง 1.00 
นาที เวลาลดลง 1.91 นาที  โดยใช้หลักการเดมมิ่ง
หรือ PDCA มาออกแบบวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุตาภัทร สืบดี และ รณินทร์ กิจกล้า 
(2559) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมอย่างง่ายเพ่ือลดถุง
เสีย ในกระบวนการตัดแต่ง โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการวิจัยพบว่า  การปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตท า ให้ ไม่มีการว่างงานของ
พนักงานเพ่ือรอในขั้นตอนที่และการใช้อุปกรณ์ที่
ปรับปรุงท าให้การผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์เร็วขึ้น 
ดังนั้นการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ ของบริษัท เค.
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เอส ดีไซน์ จึงควรปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ได้ท า
เป็นมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง  
 2. จากการวิจัยพบว่า พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานขณะรอแผ่นพอลิเมอร์พักและอบเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการว่างงานในกระบวนการผลิต และ
อุปกรณ์ที่ปรับปรุงแล้วมาใช้งานในขั้นตอนท าให้
สะดวกแก่พนักงานในการผลิตแม่พิมพ์พอลิเมอร์ได้  
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