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บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาพปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งทางด้านราคาและด้าน
คุณภาพสิ นค้า ตลอดจนความต้องการของลู กค้าที่เพิ่มสู งขึ้น จึงจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งผลิตภาพใน
การทางาน เพื่อลดของเสี ยในการผลิ ตให้น้อยลง และเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขันให้มากขึ้ น
อย่างเช่น เครื่ องจักรชนิ ดต่างๆ ที่แตกต่างออกไป ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ใช้ในการดึงดูดลูกค้า ซึ่ งใน
ปั จจุ บ นั ได้มี การแข่งขันทั้งทางด้า นการผลิ ตและทางด้านคุ ณภาพมากยิ่งขึ้ น จึ ง จาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่
จะต้องอาศัยปั จจัยต่างๆไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องจักร อุปกรณ์ บุคลากร วิธีการการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้
ได้ม าซึ่ งสิ นค้า ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐานตามข้อตกลงระหว่า งผู ผ้ ลิ ตและผูซ้ ้ื อ ที่ ไ ด้มี ก ารท า
ข้อตกลงกันไว้ก่อนทาการผลิต เพื่อต้องการให้เป็ นการมัน่ ใจได้วา่ สิ นค้าที่ได้ผา่ นกระบวนการผลิต
ออกมานั้น มี คุณภาพตรงตามข้อก าหนด ท าให้ต้องมี การปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภาพการทางาน เพื่ อให้
เครื่ องจักรมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งทาให้ผลผลิ ตของสิ นค้าเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้และการได้มาซึ่ งผลกาไรที่สูงสุ ด ทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งกระบวนการ
การทางานให้ได้คุณภาพและสิ นค้าที่เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก
จากการศึกษาในส่ วนของแผนกการผลิต บริ ษทั โรงงานน้ าตาลบ้านโป่ ง จากัด มีการทางาน
ของเครื่ องจักรและคนควบคู่กนั ไปจึงอาจทาให้เกิ ดข้อบกพร่ องระหว่างการผลิ ตได้ ดังนั้น ทางผู ้
ศึกษาจึงเลื อกที่จะเข้าไปศึกษาในส่ วนแผนกการผลิตซึ่ งในกระบวนการผลิ ตเป็ นหน่วยที่ใช้ตน้ ทุน
การผลิตสู งเนื่ องจาก ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ จากการศึกษาเบื้องต้นทาให้ทราบว่าแผนกการผลิตเป็ น
แผนกที่มีกาลังการผลิตมากในหนึ่ งวันผูว้ ิจยั จึงได้เข้าไปปรับปรุ งผลิตภาพในกระบวนการผลิต ซึ่ ง
พบว่า แผนกการผลิ ต มีข้ นั ตอนการทางานที่ทาให้เกิ ดความบกพร่ องในขณะปฏิบตั ิงาน ทาให้เกิ ด
ของเสี ยและผลผลิตตกต่า อันเนื่ องมาจากมีการทางานที่ซบั ซ้อน ทางโรงงานจึงมีความต้องการให้
ปรับปรุ งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิต เพื่อที่จะเพิม่ ผลิตภาพในการทางานให้ดียงิ่
บริ ษ ัท โรงงานน้ า ตาลบ้า นโป่ ง จ ากัด เป็ นอี ก บริ ษ ัท หนึ่ ง ซึ่ งพบปั ญ หาอย่า งมากด้า น
ประสิ ทธิ ภาพการทางานซึ่ งมีผลต่อต้นทุนการผลิ ต เครื่ องจักร วัตถุ ดิบ อุปกรณ์ ต่างๆ โดยปั ญหา
พิเศษนี้ จึ งท าให้ผูศ้ ึ ก ษาคิ ดจะมุ่งเน้นการลดเลาในการทางานของ หม้อปั่ น รวมถึ ง วิเคราะห์ หา
สาเหตุของปั ญหา กระบวนการทางาน รวมถึงปั จจัยอื่น ๆที่มีผลต่อการทางานโดยมีเป้ าหมายเพื่อ
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เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลผลิ ตในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาว,ตะแกรงโยก,หม้ออบ,กระพ้อ
และสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุดด้วยการศึกษารู ปแบบของการผลิตจากสภาพความเป็ น
จริ ง
2. วัตถุประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมำยของรำยงำน
เพื่ อ ลดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ตของน้ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ คิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์
สัดส่ วนของเสี ย เฉลี่ยจาก 0.088% ลดลงเหลือ 0.077% ในแต่ละวัน
3. ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาววิธีการและขั้นตอนการผลิตใน
โรงงานน้ าตาลบ้านโป่ ง จากัด
4. ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรศึกษำและกำรทำรำยงำน
สามารถลดของเสี ยในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาวคิดเป็ นค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์
0.0881 % จากเป้าหมาย 0.0772 % เหลือ 0.770 % ของยอดการผลิตรวมในแต่ละวัน

