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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติติงาน
1. ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ
บริษัท ภูมิธนเดช พลาสติก จากัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของสินค้า เป็นที่
ยอมรับในวงการตลาดกล้วยไม้ ทั้งลูกค้าที่ส่งออกขายต่างประเทศและลูกค้าส่งขายภายในประเทศ

รูปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของบริษัท ภูมิธนเดช พลาสติก จากัด
บริษัท ภูมิธนเดช พลาสติก จากัด ตั้งอยู่ที่ 99/49 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าเสา อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร 74110 ดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 สถานที่ตั้งของบริษัทภูมิธนเดช พลาสติก จากัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 062-3488820, 063-1569982
Email Pt_lastic@hotmail.com
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2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการขององค์กร
บริษัท ภูมิธนเดช พลาสติก จากัด จัดจาหน่าย หลอดกล้วยไม้พลาสติก เพียงชนิดเดียว
3. รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการคัดเฉพาะสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตใน
องค์กรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นแนวคิดแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน ด้วยทีมช่างผู้ชานาญการที่มปี ระสบการณ์สูง สินค้าที่จัดจาหน่าย “หลอดกล้วยไม้พลาสติก”
4. ชื่อและตาแหน่งงานของพนังงานที่ปรึกษา
พนักงานที่ปรึกษา
:
นาย ศิลา แซ่อึ้ง
ตาแหน่ง
:
หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เริ่ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วัน ที่ 3 มกราคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 28 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 4 เดือน
6. ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อบันทึกข้อมูลและหาสาเหตุปัญหาการทางานกาหนดไว้ 7 ขั้นตอน
ต่อไปนี้
1.คัดเลือกหัวข้อ

2.สารวจสภาพ
ปัจจุบัน

3.วางแผน
ดาเนินงาน

4.วิเคราะห์
สาเหตุ

5.กาหนดมาตรการแก้ไข
6.ตรวจสอบ
ประเมินผลการแก้ไข
7.กาหนดมาตรฐาน

รูปที่ 3.3 แผนการดาเนินงาน (ศศิอร, 2548)
จากรูปที่ 3.3 เริ่มจากการกาหนดปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในบริษัท จากนั้นทาการคัดเลือก
โดยการประเมินให้คะแนน ขั้นตอนต่อไปทาการสารวจสภาพของปัญหาที่ต้องการแก้ไข แล้วทา
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การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและวางแผนการดาเนินการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ ขั้ น ตอนหลัง จากนั้ น ท าการตรวจสอบผลการแก้ ไข เปรีย บเที ยบก่ อนปรับ ปรุงและหลั ง
ปรับปรุง สุดท้ายทาการกาหนดมาตรฐานอย่างมีระบบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้า และเพื่อให้
การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้
6.1 การกาหนดการคัดเลือกหัวข้อ จากการที่ได้ไปปฏิบัติงานคณะทางานได้ทาการจัดทา
หัวข้อให้มีก ารปรับ ปรุงแก้ไขปั ญหา และได้ทาการให้คะแนนตามลาดับความส าคัญ และความ
เร่งด่วนในการปรับปรุง ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การกาหนดหัวข้อปัญหา
ระดับ ระดับ ผลลัพธ์ นโยบาย สมาชิก แผนก
การ ลาดับ
หัวข้อ
ความ ความ
ผู้บังคับ ทุกคนมี
อื่น
ประเมิณ
สาคัญ เร่งด่วน
บัญชา
ส่วนร่วม
ปรับปรุง
วิธีการสั่ง
ซื้ออุปกรณ์
ลดจานวน
ของเสียของ

2

3

3

2

1

1

12

4

4

3

3

3

2

1

16

2

1

3

5

3

1

2

15

3

5

5

5

5

5

4

29

1

2

1

2

3

2

1

11

5

ชิ้นงาน
การปรับ
พารามิเตอร์
เครื่องจักร
แก้ไขปัญหา
เครื่องที่2
หยุดจากการ
ซ่อมบารุง
การลดพื้นที่
จัดเก็บ
สินค้า
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จากตารางที่ 3.1 การให้คะแนนลาดับความส าคัญ ได้ให้คะแนนหัวข้อ การแก้ไขปัญหา
เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องที่ 2 มาเป็นอันดับที่ 1 สาเหตุการหยุดเพื่ อรอซ่อมบารุง เพราะการหยุด
ซ่อมบารุงคือการสูญเสียในด้านการผลิตเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้ทาการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหานี้เป็นอันดับแรก ทางทีมงานจึงได้ทาการสารวจหาค่าประสิทธิภาพโดยรวมก่อนที่จะทาการ
ปรับปรุงเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2 ดังรูปที่ 3.4
ทีมงานได้เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลย้อนหลังมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้ทาการคานวนหา
ค่าประสิท ธิผลโดยรวมของเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน
มกราคม 2560 เพื่อหาค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง
ค่า OEE ของเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2

รูปที่ 3.4 แสดงค่าประสิทธิผลเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2
จากรูป ที่ 3.4 จะเห็ น ได้ว่าค่ า OEE มี ค่าต่ า มาเป็ น อัน ดับ ที่ 1 ค่า Availability (อัต ราการ
เดินเครื่อง) ต่าเป็นอันดับที่ 2 และค่า Quality (อัตราคุณภาพ) มีค่าต่าเป็นอันดับที่ 3 ทางทีมงานจึง
ดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องฉีดพลาสติกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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6.2 การสารวจสภาพปัจจุบัน
ขั้นตอนการทางานการฉีดพลาสติกจากการสารวจ มี 8 ขั้นตอน คือ 1.โม่ผสมเม็ดพลาสติก
2.เทเม็ ด พลาสติ ก ใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อนเม็ด 3.แม่พิ ม พ์ ปิ ด 4.สกรูท าการฉีด ชิ้น งาน 5.แม่ พิ มพ์ เปิ ด 6.
กระทุ้งชิ้นงานลงกล่องรองรับ 7.พนักงานตรวจเช็คชิ้นงาน 8.บรรจุลงถุง ดังรูปที่ 3.5

6.กระทุ้งชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

พบว่าเกิดอาการ ฉีดไม่เต็ม,
ชิ้นงานมีครีบและชิ้นงานเป็นรู
รูปที่ 3.5 กระบวนการฉีดหลอดกล้วยไม้พลาสติก
จากรูปที่ 3.5 การสารวจสภาพปัจจุบันของ บริษัทภูมิธนเดช พลาสติก จากัด ผลิตพลาสติก
บรรจุภัณฑ์ ประเภทหลอดกล้วยไม้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อดังต่อไปนี้
1) จานวนพนักงานทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยผู้จัดการ 1 คน พนักงานคุมเครื่อง 10 คน
ช่างซ่อมบารุง 3 คน พนักงานขับรถ 2 คน แม่บ้าน 1 คน พนักงานผสมเม็ด 3 คน พนักงานบันชี 1
คน พนักงานคุมเครื่อง 10 คนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กะ กะละ 5 คน กะที่ 1 เริ่มทางานตั้งแต่เวลา
08.00 น.- 17.00 น.ทา OT ตั้งแต่ 17.00 น.- 20.00 น. กะที่ 2 เริ่มเวลา 20.00 น.- 08.00 น.
2) เครื่องฉี ด พลาสติก มีทั้ งหมด 12 เครื่อง แบ่ งเป็น 2 สายการผลิต 6 เครื่อง ผลิตหลอด
กล้วยไม้ใน 1 เครื่องจะผลิตได้เฉลี่ยวันละ 3,400 Short ใน 1 Short มี 80 ชิ้น รวมแล้วใน 1 วันจะ
ผลิตได้ประมาณ 272,000 ชิ้น/เครื่อง และอีก 6 เครื่อง ผลิตฝาปิดหลอดกล้วยไม้ ใน 1 เครื่องจะผลิต
ได้เฉลี่ยวันละ 3,500 Short ใน 1 Short มี 80 ชิ้น รวมแล้วใน 1 วันจะผลิตได้ประมาณ 280,000 ชิ้น/
เครื่อง
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3) ของเสียที่ได้ทาการสารวจพบว่าในเดือน มกราคม ได้พบจานวนของเสียเป็นจานวนมาก
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1.ฉีดไม่เต็ม (ฉีดแหว่ง) เป็นจานวน 795,104 ชิ้น 2.ชิ้นงานมีครีบ
เป็นจานวน 384,241 ชิ้น 3.ชิ้นงานเป็นรู 120,127 ชิ้น แสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิต (วิโรจน์, 2553)
ลาดับ
1. ชิ้นงานดี

รูปภาพ

2.

ชิ้นงานมีครีบ

3.

ฉีดชิ้นงานเป็นรู

4.

ฉีดไม่เต็ม (ฉีดชิ้นงานแหว่ง)

ลักษณะ
ชิ้นงานที่ไม่เกิด
ข้อบกพร่องไดๆ

สาเหตุ
เครื่องจักรทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เกิด
ข้อบกพร่อง

มีลักษณ์ที่เนื้อพลาสติก - แรงปิดแม่พิมพ์ไม่
ล้นออกมาตรงส่วนขอบ เพียงพอ
ปากหลอดกล้วยไม้
- อุณหภูมิหลอมเหลว
สูงเกินไป
- แรงดันฉีดสูง
มีลักษณ์ชิ้นงานเป็นรู
- ความเร็วฉีดต่า
เล็ก ๆ ตรงบริเวณขอบ - อุณหภูมิแม่พิมพ์เย็น
ปากหลอดกล้วยไม้
เกินไป
- ความดันฉีดต่า
มีลักษณ์ที่เนื้อพลาสติก
ขาดหายไป ทาให้
ชิ้นงานไม่สมบูรณ์ตาม
แบบที่ต้องการผลิต

- ความดัน
CLAMPROL ต่า
- ความเร็วฉีดต่า
- ความดันการฉีดต่า

จากตารางที่ 3.2 แสดงรูปภาพชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิต ชิ้นงานดีจะมี
ลักษณะที่ไม่มีครีบไม่เกิดรอยรั่ว ฉีดเต็มคาวิตี้ ส่วนชิ้นงานเสีย จะมีลักษณะ มีครีบ รูรั่ว และชิ้นงาน
ฉีดไม่เต็ม(ชิ้นงานแหว่ง) ลักษณะชิ้นงานที่พบมากที่สุด คือลักษณะการฉีดไม่เต็ม (ชิ้นงานแหว่ง)
ทางทีมงานจึงได้นาข้อมูลจากการสารวจ มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
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6.3 จาแนกความสาคัญของปัญหา
จากการที่ ที ม งานได้ส ารวจหาสาเหตุที่ ทาให้ เครื่องฉีดพลาสติ ก หยุด พบว่า มีส าเหตุ 3
สาเหตุ คือ 1 ฉีดไม่เต็ม 2 ปรับแต่งเครื่องจักร และ 3 อุปกรณ์เสีย ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.6 แสดงสาเหตุที่ทาให้เครื่องฉีดพลาสติกหยุด
จากรูปที่ 3.6 แสดงสาเหตุการหยุด เครื่องฉีดพลาสติก เนื่องจากในเดือนมกราคม พบการ
สูญเสียจากการหยุดเครื่องจักร สาเหตุเกิดจากการผลิตของเสียเป็นจานวนมาก จึงหยุดเพื่อรอการ
ซ่อมบารุงเป็นเวลานาน มีเวลาในการหยุด 12,120 นาที และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 85.2% ส่งผลทาให้
เครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2 มีประสิทธิภาพในการผลิตต่า จึงได้ทาการวิเคราะห์จาแนกประเภท
ของเสียแสดงในรูปที่ 3.7
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6.4 จาแนกความสาคัญของประเภทของเสียในกระบวนการผลิต
จากการที่ทีมงานได้ทาการสารวจหาจานวนของเสีย พบว่าของเสีย มี 3 ประเภท คือ 1 ฉีด
ไม่เต็ม(ฉีดแหว่ง) 2 ชิ้นงานมีครีบ และ 3 ชิ้นงานเป็นรู มีค่าแสดงดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 แสดงประเภทของเสียและจานวนชิ้นงานเสีย
จากรูปที่ 3.7 แสดงประเภทของเสียและจานวนชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม มีของ
เสียที่เกิดจากการฉีดไม่เต็ม (ฉีดแหว่ง) มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีจานวนทั้งหมด 795,104 ชิ้น คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ 61.2 % ส่งผมให้เกิดของเสียจานวนมาก และเกิดการสูญเสียด้านต้นทุนในการผลิต
จึงต้องทาการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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6.5 การวางแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งาน มี 7 ขั้น ตอน ในระยะเวลา 4 เดือ น เริ่มด าเนิ น งานเดื อน มกราคม เมษายน พ.ศ.2560 มีแผนการปฏิบัติงานดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ขั้นตอนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
สัปดาห์
กาหนดปัญหา
สารวจสภาพปัจจุบัน
กาหนดเป้าหมาย
วิเคราะห์สาเหตุ
วางแผนการแก้ไข
ตรวจสอบประเมินผล
การแก้ไข
กาหนดเป็นมาตรฐาน

ม.ค. 60
1 2

ก.พ. 60

3 4 1 2 3

มี.ค. 60
4 1 2 3 4

เม.ย 60
1

2

3 4
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6.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
จากการศึกษากระบวนการผลิตหลอดกล้วยไม้พลาสติกนี้พบว่าเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่
2 มีปัญหา จึงได้วางแผนขั้นตอนการดาเนินงาน 7 ขั้นตอนดังนี้
1) การก าหนดหัวข้อปั ญหา โดยให้คะแนนลาดับความส าคัญ และความเร่งด่วนในการ
แก้ไขใช้เวลา 2 สัปดาห์
2) สารวจสภาพปัจจุบัน หาสาเหตุว่าของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการผลิต เกิดขึ้น
เพราะ คน,เครื่อง หรือว่าเกิดจากวัตถุดิบ และมีความรุนแรงมากน้องเพียงใด เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ใช้
เวลา 3 สัปดาห์
3) วางแผนการดาเนินงานกาหนดเป้าหมาย คือ การกาหนดขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและกาหนดเป้าหมายการปรับปรุงใช้เวลา 3 สัปดาห์
4) วิเคราะห์สาเหตุ การค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตและเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างตรงจุดใช้เวลา 3 สัปดาห์
5) วางแผนการแก้ ไข เพื่ อการแก้ ไ ขปัญ หาอย่ างถู ก ต้องตรงจุดและเพื่ อป้ องกั น การเกิ ด
ปัญหาเดิมซ้าใช้เวลา 3 สัปดาห์
6) ตรวจสอบประเมินผลการแก้ไข คือ การทดสอบผลการแก้ปัญหา โดยการเก็บข้อมูลก่อน
การปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบดูว่าแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดหรือไม่ใช้เวลา
3 สัปดาห์
7) กาหนดมาตรฐาน เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาสภาพของมาตรการตอบโต้ที่ประยุกต์ใช้
ไปแล้ว ให้ดารงไว้ในระบบเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้าอีกใช้เวลา 3 สัปดาห์
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6.7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าก่อนการปรับปรุง และเป้าหมายในการปรับปรุง
การตั้ งเป้ าห ม ายใน ก ารป รั บ ป รุ ง ค่ า Availability ค่ า Quality แล ะ ค่ า OEE ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงสุดที่เครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2 สามารถทาได้

รูปที่ 3.8 แสดงค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงและเป้าหมายในการปรับปรุง
จากกราฟจะเห็ น ได้ว่า ค่ าก่ อนการปรับ ปรุง อัตราการเดิ นเครื่อง (Availability : A) มีค่ า
50.9% อัตรา-คุณภาพ (Quality : Q) มีค่า 66.3% และค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) มีค่า 28.6 %
ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ตั้งเป้าหมายการปรับปรุงให้ (Availability : A) มีค่า 89.40% , (Quality : Q)
มี ค่ า 97.2% และค่ า ประสิ ท ธิ ผลโดยรวม (OEE) มี ค่ า 78.6 % เครื่ องจั ก รที่ ใ ช้ ในการผลิ ต เป็ น
เครื่องมือสอง และเครื่องมือสองนั้นประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับเครื่องมือหนึ่งคงเป็นไปได้ยากจึง
ได้ตั้งเป้าหมายตามที่เครื่องเคยผลิตไว้สูงสุด (ชาญชัย, 2549)
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6.8 การวิเคราะห์สาเหตุ
หลังจากการสารวจจากหลักการทางานจริงพบว่า เกิดปัญหาด้านเวลาในการหยุดเพื่อรอการ
ซ่อมบารุงและคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2 จึงได้เข้าไปตรวจสอบ
สาเหตุและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้นได้ทาการตรวจสอบพบว่าชิ้นงานเสียมีลักษณ์
ฉีดมีครีบ ชิ้นงานเป็นรู และลักษณ์ฉีดไม่เต็ม (ชิ้นงานแหว่ง) จึงเฝ้าสังเกตการณ์พบว่า ก่อนที่จะเกิด
ปั ญหาชิ้ นงานเสียจานวนมากจนต้องหยุดเครื่องเพื่ อรอการซ่อมบารุง นยั้น ระยะแรกเกิ ดอาการ
CLAMPROLไม่เข้า หลังจากนั้นชิ้นงานเสียในลักษณ์มีครีบ ต่อมาชิ้นงานเป็นรูรั่ว และสุดท้ายเกิด
อาการฉี ด ไม่ เต็ ม (ชิ้ น งานแหว่ ง ) เป็ น จึ งนวนมากที่ สุ ด จ าเป็ น ต้ อ งหยุ ด เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียดทั้งต้นกาลังส่งแรงดันและส่วนของการกระจายกาลัง ในปกตินั้น
แรงดั น CLAMPROL นั้ น จะต้ องมี ค่า 1,000-1,500 psi ดั งรูป ที่ 3.9 แต่จากการตรวจสอบพบว่ า
แรงดัน CLAMPROL มีค่าเพียง 600-700 psi ดังที่แสดงในรูปที่ 3.10

ค่าแรงดัน CLAMPROL ปกติ
จะมีคา่ อยู่ที่ 1,000-1,500 psi

รูปที่ 3.9 แสดงค่าแรงดัน CLAMPROL ปกติ
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ค่าแรงดัน CLAMPROL
ต่ากว่าปกติ

รูปที่ 3.10 แสดงค่าแรงดัน CLAMPROL ต่ากว่าปกติ
6.9 การวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการฉี ดไม่เต็ม (ฉี ด แหว่ง) โดยใช้ห ลักการ Why-Why
Analysis
จากการที่ได้สารวจหาสาเหตุของอาการฉีดไม่เต็ม จึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุไล่เรียงตาม
ขั้นตอนของหลักการทางานของเครื่องฉีดพลาสติก ดังรูปที่ 3.11
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การวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการฉีดไม่เต็ม (แหว่ง) โดยใช้หลักการ Why-Why Analysis

รูปที่ 3.11 แสดงการวิเคราะห์อาการฉีดไม่เต็ม (แหว่ง)
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จากการที่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของอาการฉีดไม่เต็ม (ฉีดแหว่ง) โดยใช้หลักการ Why-Why
Analysis ได้พบสาเหตุเกิดจากโอริงขาด ทาให้น้ามันรั่วไหลบริเวณรอยต่อของปั๊มเล็ก มีผลทาให้
แรงดัน CLAMPROL ต่ากว่าปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการปิดล็อคแม่พิมพ์ให้สนิทขณะที่ทาการ
ฉีด ทาให้น้าพลาสติกเหลวไหลเข้าสู่คาวิตี้น้อย เพราะหากแม่พิมพ์ปิดไม่สนิทจะเกิดช่องว่างทาให้
น้าพลาสติกเหลวแทรกตัวออกบริณช่องว่างนั้น จึงเกิดปัญหาการฉีดไม่เต็ม (ชิ้นงานแหว่ง)
6.10 การทดสอบสมมติฐาน ( Test of Hypothesis )
จากกการที่ผลิตในเดือนมกราคม ผลิตชิ้นงานเสียจานวนมาก ทางทีมงานจึงได้ทาการ
ทดสอบสัดส่วนระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบ
การทดสอบสมมติฐานชิ้นงานก่อนการปรับปรุงและชิ้นงานหลังการปรับปรุง จึงได้ทาการ
สุ่มตัวอย่างชิ้นงานมาทดสอบ ชิ้นงานก่อนการปรับปรุงจานวน 1,000 ชิ้น พบว่า 575 เป็นชิ้นงานดี
และชิ้นงานหลังการปรับปรุง 1,000 ชิ้น พบว่ามีจานวน 988 ชิ้น เป็นชิ้นงานดี จึงทาการทดสอบ
เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ขั้นตอนของการสดสอบสมมติฐานทาได้ดังต่อไปนี้
1) P1: อัตราส่วนของชิ้นงานเสีย ก่อนการปรับปรุง
P2: อัตราส่วนของชิ้นงานดี หลังการปรับปรุง
2) H0: P1 = P2 (จานวนชิ้นงานดีก่อนและหลังการปรับปรุงเท่ากัน)
3) H1: P1≠ P2 (จานวนชิ้นงานดีก่อนและหลังการปรับปรุงไม่เท่ากัน)
4) α = 0.05 (นัยสาคัญ)

รูปที่ 3.12 แสดงการวิเคราะห์ทดสอบสมมุติฐาน
5) จากรูปที่ 3.12 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 มีหลักฐานชี้ชัดว่าการปรับปรุง
โดยการเปลี่ยนโอริง มีผลทาให้อัตราส่วนของดีสูงกว่าก่อนการปรับปรุง
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พบว่าปัญหาเกิดจาก ปั๊มตัวเล็กที่มีหน้าที่ป้อง CHAMPROLถอย (ป้องกันแม่พิมพ์ถอย) มี
น้ามันรั่วไกลออกมา จึงได้ทาการถอดออกเพื่อทาการตรวจเช็ค พบว่าโอริงขาด จึงทาให้น้ามันรั่ว
ออกจากรอยขาดนั้น ทีมงานจึงได้กาหนดมาตรการแก้ไขดังตารางที่ 3.4
6.11 กาหนดมาตรการแก้ไข
จากการที่ ที ม งานได้ ร ะดมสมองหาสาเหตุ แ ละก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ขเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มีค่าสู งขึ้น และมีความพร้อมในการทางาน จึงได้ทาการวางแผน
ดาเนินการแก้ไข กาหนดแผนงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance – PM) และการ
บารุงรักษาด้วยตัวเอง (Self Maintenance) ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การแก้ไขปัญหา
ปัญหา

สาเหตุ

การแก้ไข

- น้ามันรั่ว

- โอริงขาด

- เปลี่ยนโอริง เพื่อแก้ไข
การรั่วไหนของน้ามัน ทา
ให้จังหวะในการดัน
แม่พิมพ์ปิดสนิท ไม่เกิด
ช่องว่าง และส่งผลทาให้
น้าพลาสติก ไหลเข้าสู่คา
วิตี้เต็มทั้งหมด

- ชิ้นส่วนอุปกรณ์หมดอายุ
การใช้งาน

- ไม่มีแผนงานบารุงรักษาเชิง - จัดทาแผนงาน
ป้องกัน PM
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance
– PM)

- เครื่องฉีดพลาสติกขัดข้อง

- พนักงานไม่มีการตรวจสอบ - จัดทาแผนการ
เครื่องฉีดพลาสติก
บารุงรักษาด้วยตนเอง
(Self-Maintenance )

จากตารางที่ 3.4 ปัญหาเกิดจากน้ามันรั่วไหลออกจากปั๊ม เล็ก สาเหตุเกิดจากโอริงขาด ส่งผล
ให้แรงดันไม่เพียงพอ จึงทาให้ชิ้นงานเกิดอาการฉีดไม่เต็ม (ชิ้นงานแหว่ง) ทีมงานจึงได้วางแผนการ
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แก้ไขเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนโอริง และการแก้ไขระยะยาวโดยการ จัดทาแผนการบารุงเชิงป้องกัน
และการจัดทาแผนการบารุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้า
6.12 ติดตามผลหลังการปรับปรุง 1 เดือนแรกหลังจากการปรับปรุง
หลังจากการปรับปรุง ได้ดาเนินการติดตามผล ค่า Availability ค่า Quality และค่า OEE ใน
เดือนกุมภาพันธ์แสดงดังรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 แสดงการค่าประสิทธิภาพหลังก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 1 เดือนแรก
จากการที่ ได้ติดตามผลหลังจากการปรับปรุง 1 เดือนแรกคือเดือนกุ มภาพั น ธ์ พบว่าค่า
Availability ก่อนการปรับปรุงมีค่า 50.9% และหลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 90% ค่า Quality
ก่ อนการปรับ ปรุง มี ค่ า 66.3% หลั งจากปรับ ปรุงมี ค่าเพิ่ ม ขึ้น เป็ น 98.8 % และค่ า OEE ก่ อนการ
ปรับปรุงมีค่า 28.6 % หลังจากปรับปรุงมีค่า เพิ่มขึ้นเป็น 80.7 % ผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงมีค่า
เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ
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6.13 ตรวจสอบประเมินผลการแก้ไข
การติดตามผลค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ทา
การปรั บ ปรุ ง ทางที ม งานได้ ติ ด ตามผลหลั ง จากปรั บ ปรุ ง เป็ น เวลา 3 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ เดื อ น
กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน แสดงผลดังรูปที่ 3.14

รูปที่ 3.14 การติดตามผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เครื่องฉีดพลาสติกเครื่องที่ 2
จากรูป ที่ 3.15 หลังจากการปรับปรุงแก้ ไขผลที่ได้ คือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรมีค่า
สูงขึ้น ชิ้นงานมีคุณภาพและชิ้นงานเสียลดลง เครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่
เกิดปัญหาจากการหยุดซ่อมบารุงเป็นเวลานาน
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6.14 ตรวจสอบประเมินผลการแก้ไข
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง เกณฑ์ในการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงค่า
Availability ค่า Quality และค่า OEE ได้ผลดังรูปที่ 3.15

รูปที่ 3.15 แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุง เกณฑ์การปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ Availability ค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง 50.9% เป้าหมายใน
การปรับปรุง 89.4 %หลังจากได้ทาการปรับปรุง Availability เพิ่มขึ้นเป็น 90.4% และค่า Quality
ก่อนปรับปรุง 66.3% เป้าหมายในการปรับปรุง 97.2% หลังการการปรับปรุง เพิ่มขึ้นเป็น 99.2%
สุดท้ ายค่า OEE ก่อนการปรับปรุง 28.6 % เป้าในการปรับปรุง 78.6% หลังปรับปรุง เพิ่มขึ้นเป็น
82.4% จะเห็นได้ว่าหลังจากการปรับปรุงเครื่องจักรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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6.15 กาหนดมาตรฐาน
ที ม งานได้ พิ จ ารณาวิ ธี ก ารแก้ ไ ข ก าหนดแผนงานบ ารุ ง รั ก ษาเชิ งป้ อ งกั น (Preventive
Maintenance – PM) เพื่อป้องการเกิดปัญหาจากการหยุดซ่อมเป็นเวลานาน และเพื่อป้องกัน การเกิด
ปัญหาซ้าดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 กาหนดมาตรฐานการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
รายการ

วิธีปฏิบัติ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

1.โอริงปั๊ม

ตรวจสอบ/เปลี่ยน

ทุก 3 เดือน

ช่างซ่อมบารุง

2.กรองน้ามัน

ตรวจสอบ/เปลี่ยน

ทุก 6 เดือน

ช่างซ่อมบารุง

3.วาล์วโซลีนอย

ตรวจสอบ/ทาความสะอาด

ทุก 3 เดือน

ช่างซ่อมบารุง

4.คูลลิ่งทาวเวอร์

ตรวจสอบ/ทาความสะอาด

ทุก 6 เดือน

ช่างซ่อมบารุง

5.น้ามัน

ตรวจสอบ/เปลี่ยน

ทุก 1 ปี

ช่างซ่อมบารุง

จากตารางที่ 3.5 เป็นการกาหนดระยะเวลาในการตรวจเช็คเครื่องฉีดพลาสติก มีรายการ
ตรวจเช็ค 5 รายการ ได้มอบหมายให้แผนกช่างซ่อมบารุงเป็นผู้ดูแลทั้งหมด เพื่อป้องกันการหยุด
ซ่อมบารุงระหว่างการผลิต และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้า
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มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องฉีดพลาสติก เป็นการบารุงรักษาด้วยตัวเอง ( Self-Maintenance ) มีการตรวจสอบ 10 หัวข้อดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องฉีดพลาสติก

จากตางรางที่ 3.6 เป็ นการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจัก ร ควบคุมดูแลความทาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบ การตรวจสภาพ
เครื่องจักรเบื้องต้น และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนชิ้นส่วน รายงานความผิดปกติของเครื่องจักร และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียหรือขัดข้องระหว่างการผลิต
ทาให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ไม่เกิดปัญหาในการหยุดเพื่อรอการซ่อมบารุงเครื่องจักร

