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บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการปฏิบัติงาน
ในบทนี้ ได้กล่าวถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในกรณี ศึกษาเพื่อลดของเสี ยใย
กระบวนการผลิ ต ผู ้จ ัด ท าได้ ใ ช้ ท ฤษฎี ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและได้ เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาและสรุ ป
ความสัมพันธ์เหล่านั้นออกมาเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1 QC Story 7 Steps
QC Story 7 Steps คือขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหาภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรในการ
เข้าถึงหลักการในการบริ หารการโดยระเอียดดังต่อไปนี้
1) กาหนดหัวข้ อปัญหา คือ เพื่อกาหนดปั ญหาความคาดหมายของเสี ยน้ าตาลก้อน เมื่อได้
ปัญหานาไปวิเคราะห์ดว้ ยหน้าต่างปั ญหา เพื่อเราจะเลือกปัญหาประเภท ปั ญหาที่ไม่ทราบสาเหตุ
และมาตรการแก้ไข เพื่อกาหนดหัวข้อต่อไป
2) การสารวจเพื่อหาข้ อมูล / เพื่อหาลักษณะจาแนกคือ
- ความถี่ของการเกิดปั ญหา
- ความรุ นแรงของเสี ย
- ความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหา
3) การวิเคราะห์ สาเหตุ / ตั้งเป้ าหมาย
การวิเคราะห์สาเหตุคือ เป็ นการนาโครงการที่วเิ คราะห์และแก้ปัญหาโดยอาศัยการ
สังเกตการณ์ที่ได้แสดงผลลงในแผนภูมิของแกน ซึ่ งแผนภูมิน้ ีนอกจากจะใช้วางแผนแล้ว ยัง
สามารถใช้เฝ้าพินิจเพื่อควบคุมโครงการด้วย
4) การวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา
กาหนดสมมุติของสาเหตุ โดยการใช้ ก้างปลาเข้ามาช่วย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และระดม
สมอง ช่วยกันคิด และทาการรวบรวมข้อมูล สาหรับพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง โดยอย่าลืมแยกแยะหา
สาเหตุ จากการปฏิบตั ิงานและการควบคุม
5) การพิจารณาการตอบโต้ และกาหนดแผนการนามาตรการดังกล่าวไปใช้
จะเป็ นการกาหนดมาตรการตอบโต้เพื่อการแก้ไขหรื อปรับปรุ งคุณภาพ คานึงถึง
ขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) คือ มาตรการที่คนในกลุ่มคิดได้เอง และมีความสามารถ
ใน การทาได้จริ ง โดยมีเจตนาต้องการให้คิดเป็ น ไม่ตอ้ งใช้เงินมาแก้ไข และต้องมีความมัน่ ใจว่า
วิธีการแก้ไขที่สนใจนั้นสอดคล้องกับสาเหตุหลักของปั ญหาจริ ง
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6) การยืนยันหรื อติดตามผลหลังปรับปรุ ง
ประเมินผลโดยทาการตรวจสอบประเมินผลการแก้ปัญหา โดยการเก็บข้อมูลของลักษณะ
จาเพาะตัวเดียวกับที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้แต่แรก แล้วนาเสนอผลการแก้ไขปั ญหาออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ ผลประโยชน์ที่สามารถวัดเป็ นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
7) การสร้ างมาตรฐาน
เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาสภาพของมาตรการตอบโต้ที่ประยุกต์ใช้ไปแล้ว ให้ดารงไว้
ในระบบเพื่อมิให้ปัญหานั้นๆเกิดขึ้นซ้ าอีก (ดารารัตน์ กัง่ เซ่ง ,2012)

2 เครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 Qc Tools
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 Qc Toolsคือเครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ช่วย
พัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องมือเหล่านี้ เป็ นการรวบรวมและ
ประยุกต์ใช้วธิ ี การทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ ความรู ้ในด้านต่าง ๆ มา
รวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปั ญหาแต่ละชนิ ด ทาการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องระบบการควบคุมคุณภาพให้กบั อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสิ นค้าของประเทศให้สามารถเข้าสู่ การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างทัดเทียมประเทศ
ผูน้ าทางเศรษฐกิจ
1) แผนภูมิพาเรโตคือ ภูมิแบบหนึ่งที่นามาใช้ในการแสดงให้เห็นขนาดของปัญหาและเพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา ดังรู ปที่ 2.1
รู ปที่ 2.1 แผนภูมิพาเรโต แสดงของขนาดปั ญหาที่เกิดขึ้น

จากรู ปที่ 2.1 แสดงให้เห็นของการเปรี ยบเทียบของกราฟพาเรโต ดังแสดงตามเส้นโค้ง
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2) ผังแสดงสาเหตุและผล หรื อเรี ยกกันว่าผังก้างปลา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางคุณภาพกับปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 ผังแสดงปั ญหาและสาเหตุหลักถึงสาเหตุรอง
จากรู ปที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์หา ปั ญหาที่เกิดขึ้น แล้วจากนั้นแตกเป็ น
ก้างปลา เริ่ มจากตั้งสาเหตุหลัก จากนั้นระดมสมองกันหาสาเหตุรอง และแตกมาเป็ นสาเหตุยอ่ ย
3) กราฟ
แผนภาพที่แสดงตัวเลขหรื อข้อมูลทางสถิติที่ใช้ เมื่อต้องการนาเนอข้อมูลและวิเคราะห์ผล
ของข้อมูลดังกล่าว เพื่อทาให้ง่ายและรวดเร็ วต่อการทความเข้าใจ กราฟมีหลายชนิด เช่น กราฟแท่ง
กราฟเส้น และกราฟวงกลม ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะของกราฟ
ชื่ อกราฟ
ลักษณะ
วัตถุประสงค์
กราฟเส้น

แสดงถึงความผันแปร
ของข้อมูล
เชิงตัวเลขโดยมีสาเหตุ
สาคัญอยู่
ที่แกน x จะเรี ยกกราฟนี้
ว่ากราฟ
แนวโน้ม
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กราฟแท่ง
แสดงถึงการเปรี ยบเทียบ
ปริ มาของประเภทข้อมูล
ตามแกน x

กราฟวงกลม

แสดงการเปรี ยบเทียบถึง
สัดส่ วนของข้อมูลแต่ละ
ประเภท (แสดงในแต่ละ
ส่ วน )

กราฟเรดาร์

แสดงการเปรี ยบเทียบ
ปริ มาณ ของข้อมูลที่
ต้องการแสดงผลมากกว่า
2 มิติ

จากตารางที่ 2.1 เป็ นลักษณะของกราฟที่แสดงถึงความหมายของการใช้งานในชนิ ดต่างๆ
จากตารางที่ 2.1 ได้นาหลักการในตารางมาช่วยทาให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นในขณะปฏิบตั ิการทางาน
(สถาบันเพิ่มผลพลิตแห่งชาติ.)
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4) ใบตรวจสอบ คือเป็ นแผ่นงานที่ได้ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ
ดังรู ปที่ 2.4
รู ปที่2.3 ใบตรวจสอบ

จากรู ปที่2.3 แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสาคัญ ๆ ได้ง่ายและเป็ นระบบ
5) ผังการกระจาย ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ ดังรู ปที่2.4

รู ปที่ 2.4 ผังการกระจายว่ามีแนวโน้มไปในทางใด
จากรู ปที่2.4 ผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามี
แนวโน้มไปในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริ ง
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6) ฮิตโตแกรม เป็ นแผนภูมิแท่งที่บอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นความถี่น้ นั ดังรู ปที่2.5

รู ปที่2.5 ฮีสโตแกรม
จากรู ปที่ 2.5 โดยแต่ละแท่งจะวางเรี ยงติดกัน แกนนอนจะกากับด้วยค่าขอบบนและขอบ
ล่างของชั้นนั้นหรื อใช้ค่ากลาง ส่ วนแกนตั้งเป็ นค่าความถี่ในแต่ละชั้น ความสู งของแต่ละแท่งจะ
ขึ้นอยูก่ บั ความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น
7 ) แผนภูมิควบคุม เป็ นแผนภูมิที่มีการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตาม(ข้อกาหนดทางเทคนิ ค)
ดังรู ปที่2.6

รู ปที่2.6 แผนภูมิควบคุมการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตามข้อกาหนดทางเทคนิค
จากรู ปที่2.6เพื่อเป็ นแนวทางในการควรคุมกระบวนการผลิต โดยการติดตามผลชองข้อมูล
ที่เกิดขึ้น เทียบกับ Spec และขีดจากัดบน - ล่าง ที่ได้ทาการคานวณ ไว้ตามวิธีทางการสถิติ
(วันเฉลิม วรรณสถิตย์ ,2016)
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3 กระบวนการผลิตนา้ ตาลดิบ
มีข้ นั ตอนการทางานโดยละเอียด ดังรู ปที่ 2.7

รู ปที่2.7 แสดงผังการผลิตน้ าตาลทรายดิบ
จากรู ปที่ 2.7 น้ าตาลที่เราบริ โภคปั จจุบนั นี้ เป็ นน้ าตาลชู โครส ซึ่ งได้มาจากอ้อยเมื่ออ้อยได้
อายุถึงเก็บเกี่ยว จะถูกจัดส่ งเข้าโรงงาน โดยลาเลียงด้วยรถบรรทุก เริ่ มจากนาอ้อยลงสะพานผ่านมีด
เกลี่ยเพื่อปรับระดับอ้อยและลงสู่ คอ้ นเพื่อนทาการฉี กอ้อยให้มีลกั ษณะเล็กๆ จากนั้นลาเลียงเข้าลู ก
หี บ การหี บ อ้อยนั้นจะใช้ลู กหี บ ด้วยกัน ห้ า ชุ ด ส่ วนน้ าอ้อยจากลู ก หี บ ชุ ดที่ 1กับ ชุ ดที่ 2 เรี ยกว่า
น้ าอ้อยรวม น้ าอ้อยรวมนั้นจะถู กนาส่ งไปกระบวนการ ถัดไปเพื่อนให้ประสิ ท ธิ ภาพในการสกัด
สู งขึ้น เลยต้องมีการ พรมน้ าที่หีบอ้อยโดยมีลาดับดังต่อไปนี้ น้ าร้อน80 ◦C พรมลูกหี บอ้อยชุ ดที่ 5
น้ าอ้อยลูกหี บชุ ดที่ 5 พรมลูกหี บอ้อยที่4 น้ าอ้อยลูกหี บชุ ดที่4 พรมลูกหีบชุดที่3 น้ าอ้อยลูกหี บชุ ดที่3
พรมลูกหีบชุดที่2
หลังจากผ่านการหี บอ้อยแล้ว นาน้ าอ้อยรวมไปอุ่นที่หม้ออุ่นชุ ดที่1 และส่ งไปผสมปูนขาว
เพื่อปรับค่าPs ให้เป็ นกลาง นาไปอุ่นที่หม้ออุ่นชุ ดที่ 2 จากนั้นเข้าถังแยกไอลงสู่ ถงั พักใส และจะได้
น้ าอ้อยใส นาน้ าอ้อยไปต้มที่หม้อต้มเพิ่มความเข้มข้นโดยใช้หม้อต้มแบบระเหยต่อเนื่องด้วยกันห้า
ชุด ไอเสี ยจากเทอร์ บายใช้ในการต้มหม้อต้มชุดที่1 ไอระเหยชุดที่1 น้ าไปใช้หม้อต้มชุดที่ 2 น้ าอ้อย
ใสหม้อต้มชุดที่1 นาไปต้มหม้อต้มชุดที่ 2 จะเป็ นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหม้อต้มชุ ดที่ 5
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จะได้น้ าเชื่ อมดิบ นาน้ าเชื่ อมดิ บไปเคี่ยวที่หม้อเคี่ยว เพื่อควบคุ มการเลี้ ยงเม็กผลึ กน้ าตาล
ให้ได้ขนาดที่ เราต้องการจากนั้นเทลงลางกวนใต้หม้อเคี่ ยว เพื่ อท าการปั่ นแยกผลึ ก ออกจากเม็ด
น้ าตาลทราบดิบ
4 ผังรายการผลิตนา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน ดังรู ปที่2.8
รู ปที่2.8 แสดงผังการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์

จากรู ปที่2.8 โดยการนาน้ าตาลทราบดิบมาผสมกับน้ าร้อยและน้ าเหลือง ไว้ใน Maxma เพื่อ
ส่ งให้หม้อปั่ นละลาย Aff ส่ งไปกระบวนการฟอกค่าสี โดยน้ าเชื่ อมจะผสมกับน้ าปูนขาวแล้วผ่าน
ด้วย ก๊าชคาร์ บอนไดออกไซน์ และกรองด้วยหม้อกรอง จานั้นผ่านถังเรซิ่ น ได้ออกมาเป็ นน้ าเชื่อมรี
ไฟน์ น้ าเข้าสู่ กระบวนการเคี่ยวจะทาการเลี้ ยงเม็ดผลึ กให้ได้ขนาดตามมาตรฐานตามที่กาหนดไว้
และส่ งสู่ รางกวนเพื่อทาการปั่ นแยกน้ าเลี้ ยงผลึ กออกจากเม็ดน้ าตาล ผ่านหม้ออบเพื่อไล่ความชื้ น
ส่ งผ่านตะแกรงโยกไปโรงบรรจุกระสอบละ 50 กก. จัดเก็บเข้าโกดังรอจาหน่าย
(บริ ษทั ซี เอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จากัด)

