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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท บ้า นมะนาว จ ากัด ผูผ้ ลิ ต น้ า มะนาวบรรจุ ข วดแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ซ่ ึ งใช้เ ป็ น
กรณี ศึกษาในการจัดทาวิจยั ในครั้งนี้ ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการลดต้นทุนของกระบวนการผลิต เนื่ องจากต้นทุนใน
การผลิตสู ง ทาให้บริ ษทั ได้รับผลกาไรที่ไม่ดีเท่าที่ควรผลประกอบการของแต่ละเดือนจึงไม่น่าพึงพอใจ จากการศึกษา
กระบวนการผลิ ตน้ ามะนาวบรรจุ ขวดพลาสติ กใสแล้วนั้น พบว่าเครื่ องจักรที่ ทาการจ่ายน้ าทางานไม่สม่ าเสมอจึ ง
ส่ งผลให้น้ ามะนาวกระเด็นหรื อล้นออกจากขวด จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งทาการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของ
กระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส โดยการประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การเกิดปั ญหาของกระบวนการผลิต เพื่อกาหนดวิธีแก้ไขปั ญหา อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ผลจากการ
แก้ไขนั้นสามารถใช้เป็ นแนวทางการลดต้น ทุ น ของกระบวนการผลิ ต ท าให้เ ป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษ ัท และสถาน
ประกอบการอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกันนาไปใช้ได้เช่นกัน
คาสาคัญ: น้ ามะนาว, การะบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส, แนวทางการลดต้นทุน

ABSTRACT
Nowadays Lime House Co., Ltd is a manufacturer of bottled lemon juice in Pathumthani Province. This
company was used as a case study in this research. The company was facing with the problem of production process cost
reduction because the production cost was high preventing the company from having good turnover. The turnover each
month was not satisfactory. From a study the production of clear plastic bottled lemon juice, it was found that the machine
inputting water was not operating properly causing lemon juice to splash or overflow from bottled. From such problem,
the researcher a study on cost reduction approaches for the production of clear plastic bottled lemon juice. A fishbone
diagram was applied to analyze the cause of the production process problem to specify a solution. Moreover, there was
also a work operation standard. The result from the correction could be used as a guideline in cost reduction of the
production process benefiting the company and other business places facing similar problems which they could apply.
Keywords: Lime juice, lime juice production process in transparent plastic bottled, Cost reduction guideline
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1. บทนา
ปั จจุ บนั ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งต่ออุ ตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิ ตที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจึ งมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าต้นทุนของกระบวนการผลิตซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนของ
กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาข้อมูลเครื่ องปรุ งรสส่ วนใหญ่จะขยายและทากาไรได้สูงขึ้น
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ในปั จจุบนั มีการแข่งขันของเครื่ องปรุ งรสในบางประเภทซึ่ งผูค้ รองตลาดในส่ วนประเภทผงปรุ ง
รสและผงชูรสได้แก่บริ ษทั อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด มีสัดส่ วนในตลาดประมาณ 75% ของรายได้ในปี
2563 แม้จะยังไม่หมดปี ก็สามารถสร้างรายได้รวม 2.6 หมื่นล้านบาทโดยมีกาไรประมาณ 5.1 พันล้านบาท ส่ วน
เครื่ องปรุ งรสประเภทซอสรายใหญ่อย่างบริ ษทั ไทยเทพรส จากัด (มหาชน) กาไรเติบโตขึ้น 14% ตลาดเครื่ องปรุ งรส
ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว (ธนาคารกรุ งเทพ, 2563)
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั บ้านมะนา จากัด จัดตั้งขึ้นและเริ่ มผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใสเพื่อที่พฒั นามา
จากผลมะนาวที่ ผ่านกระบวนการแปรรู ปแล้ว ซึ่ งน้ ามะนาวบรรจุ ขวดพลาสติ กใสมี ข้ ึ นตอนการผลิตที่ ใช้สารสกัด
สังเคราะห์จากธรรมชาติให้มีสี กลิ่น และรสเลียนแบบธรรมชาติ ส่ วนประกอบที่ใช้ในการผลิตน้ ามะนาวในกิจการ
ขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต ขึ้ น เองได้จึ ง ท าให้ มี ต ้น ทุ น ที่ ค่ อ นข้า งสู ง ทางบริ ษ ัท ได้มี ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบรผลิตอย่างต่อเนื่ อง แต่ผลประกอบการยังไม่เป็ นที่น่าพึงพอใจเพราะต้นทุนของกระบวนการผลิตน้ า
มะนาวบรรจุขวดพลาสติกใสยังสู งอยู่ บริ ษทั จึงได้รับผลกาไรไม่ดีเท่าที่ควร เนื่ องจากในขั้นตอนการบรรจุน้ าลงขวด
นั้น พบว่าเครื่ องจักรที่ทาการจ่ายน้ าทางานไม่สม่าเสมอจึงส่ งผลให้น้ ามะนาวกระเด็นหรื อล้นออกจากขวดและทาให้
ปริ มาณน้ าในขวดไม่เม่ากัน นอกจากนี้ เครื่ องจักรที่ทาหน้าที่เป่ าลมร้อนห่ อหุ ม้ ฟิ ล์มที่บรรจุขวดน้ ามะนาวแล้ว พบว่า
ฟิ ล์มห่อหุ ม้ มีความเสี ยหายขาดเป็ นรู เนื่องจากอุณหภูมิของลมร้อนไม่คงที่
เทคนิ คที่สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดปั ญหาของกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวด
พลาสติกใสที่ผวู ้ ิจยั เลือกนามาใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) ในการวิเคราะห์หา
สาเหตุหลักสาเหตุและสาเหตุรองการเกิดปั ญหาของกระบวนการผลิตและเทคนิ ค Why-Why Analysis มาวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึ งสาเหตุของปั ญหาที่ แท้จริ ง เมื่ อทราบสาเหตุของปั ญหาที่ แท้จริ งแล้วจึ งทาการวางแผนและกาหนด
วิธีการแก้ไข จากนั้นจึงนาหลักการ 5W1H มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดซ้ า
จากข้อมูลดังกล่าวจะส่ งผลต่อต้นทุ นของกระบวนการผลิ ต ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะทาการศึ กษาแนว
ทางการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใสกรณี ศึกษาบริ ษทั บ้านมะนาว จากัด เป็ นส่ วน
สาคัญอย่างยิง่ ต่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์เป็ นอย่างมาก
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใสกรณี ศึกษา บริ ษทั
บ้านมะนาว จากัด
3. การดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาแนวทางการลดต้น ทุ น ของกระบวนการผลิ ต น้ า มะนาวบรรจุ ข วดพลาสติ ก ใสกรณี ศึ ก ษา
บริ ษทั บ้านมะนาว จากัด โดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information)
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ได้แ ก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิในการบริ ห าร พนักงาน บริ ษ ทั บ้านมะนาว จ ากัด และวิเ คราะห์ ซ่ ึ งแบ่ งการวิเคราะห์ เป็ น 4
ขั้นตอนประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและหาสาเหตุ
ของปั ญหา ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและแนวทางการแก้ไข และผลการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของ
กระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส
4. ผลการวิจัย
 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ ามะนาว กระบวนการบรรจุน้ ามะนาว
ลงขวด และการบรรจุแพ็คห่อหุ ม้ เพื่อน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพของปั ญหาต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
1.กระบวนการกรองน้า เมื่อมีน้ าดิบแล้วจึ งนาเข้าสู่ กระบวนการกรองน้ า โดยผ่านกรรมวิธีในการผลิต คือ
การกรองน้ าประปาผ่านเครื่ องกรองน้ าอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลหรื อ Reverse Osmosis ยังได้รับการรับรองจาก
EPA (Environmental Protection Agency-USA) หรื อองค์กรปกป้ องสิ่ งแวดล้อมแห่งสหรัฐ-อเมริ กา ว่าสามารถสกัดสิ่ ง
สกปรกเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรี ยสารเคมีและสารพิษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.กระบวนกการผสมน้ามะนาว เมื่อได้น้ าสะอาดที่ผ่านกระบวนการกรองเรี ยบร้อยแล้วนาน้ าเข้าถังพักน้ า
เพือ่ ทาการผสมด้วยวัตถุดิบต่าง ๆ
3.กระบวนการบรรจุน้ามะนาวบรรจุขวดพลาสิ ตกใส นาน้ ามะนาวจากถังพักน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติก
ตามขนาดต่าง ๆ ที่เตรี ยมไว้ คือ 1,000 cc, 750 cc, 500 cc
4.การบรรจุ หรื อแพ็คห่ อหุ้ ม เมื่ อบรรจุ น้ ามะนาวลงขวดและปิ ดฝาแล้ว หลังจากนั้นจึ งทาการนาขวดน้ า
มะนาวเรี ยงใส่ ฟิล์มห่อหุ ม้ และนาเข้าเครื่ องเป่ าลมร้อน
 การเก็บรวบรวมข้ อมูลการผลิตและหาสาเหตุของปัญหา
ผูว้ ิจยั พบว่าจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีปริ มาณน้ าล้นออกจากขวดในปริ มาณมากและ
การห่อหุ ม้ สาเหตุเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ดาเนิ นการโดย
การ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ และพนักงานบริ ษทั บ้านมะนาว จากัด
 การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ ไข
1.การระบุ สาเหตุที่มีผลต่ อการเกิดปั ญหาในกระบวนผลิต โดยการระดมสมองจากผูม้ ี ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการผลิต เพื่อรวบรวมสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดปั ญหา โดยนาเสนอผ่านผังแสดงเหตุและผล (Cause
and Effect Diagram) หรื อผังก้างปลา (Fishbone Diagram) โดยทัว่ ไปสาเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะเกิดจากคน
(Men) เครื่ องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) ในการระบุสาเหตุจึงมุ่งเน้นไปที่ข้ นั ตอนการ
บรรจุน้ ามะนาว รองลงมาคือการห่ อหุ ้มที่คาดว่าจะสิ ทธิ พลต่อการเกิดปั ญหาในกระบวนการผลิตที่บกพร่ อง แสดงดัง
รู ปที่ 1

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1061

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

เครื่องจักร

คน
ขาดความรับผิดชอบ
สภาพร่ างกาย

เครื่ องเป่ าลมร้อน

ประสบการณ์
หัวบรรจุน้ า

ปัญหาน้ า
ล้นออกจาก
ขวดบรรจุ

น้ าไม่พอต่อการผลิต
วัตถุดิบ

การจัดการพื้นที่

วิธีการ
รู ปที่ 1 ผังแสดงเหตุและผลของปั ญหา

จากการวิเคราะห์ของผูม้ ีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปั ญหาซึ่ งเกิด
จาก 4M คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ซึ่ งระบุสาเหตุหลักได้ดงั ต่อไปนี้
1.คน สาเหตุเกิดจากพนักงานขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน พนักงานบางรายขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ไม่ใส่ ใจในการทางาน และสภาพร่ างกายที่อ่อนล้า
2.เครื่ องจักร สาเหตุเกิดจากหัวบรรจุน้ าที่มีการตั้งค่าระยะเวลาในการจ่ายน้ าลงขวดพลาสติกคลาดเคลื่อนจึง
เป็ นสาเหตุที่ทาให้น้ าล้นออกจากขวด อุณหภูมิของเครื่ องเป่ าลมร้อนไม่คงที่ทาให้หีบห่อเสี ยหายขาดเป็ นรู
3.วัตถุดิบ สาเหตุเกิดจากน้ าที่ไหลออกมีปริ มาณไม่เท่ากัน
4.วิธีการ วิธีการจัดการกับพื้นที่คบั แคบ และมีสินค้าปริ มาณมาก
2.การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ หลักการ Why-Why Analysis จากการที่ผวู้ ิจยั ได้หาสาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใสที่เกิดจาก 4M คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ
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Why-3

Why-3

ขาดประสบการณ์

ขาดการฝึ กอบรม

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรม

สภาพร่ างกาย

ร่ างกายอ่อนล้า

การทางานเป็ น
เวลานาน

ความรับผิดชอบ

ขาดการกระตุน้

ขาดการแนะนา
จากหัวหน้างาน

หัวจ่ายน้ า

การตั้งค่าเวลา
บรรจุน้ า

เครื่ องตั้งเวลาไม่
แน่นอน

เครื่ องเป่ าลมร้อน

อุณหภูมิไม่คงที่

เครื่ องตั้งอุณหภูมิ

วัตถุดิบ

น้ า

น้ าไม่เพียงพอ
ต่อการผลิต

น้ าประปาไหลช้า

วิธีการ

การจัดการพื้นที่

พื้นที่การผลิตมี
ขนาดจากัด

ทุนในการ
จดทะเบียน

Why-1

คน

ปัญหาน้ า
ล้นออก
จากขวด
บรรจุ

เครื่ องจักร

Why-2

รู ปที่ 2 แผนภาพการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
จากแผนภาพ Why-Why Analysis ทาให้พบว่าจากสาเหตุที่คน้ พบในกระบวนการผลิตที่ขาดการควบคุมที่
เหมาะสม การปรับตั้งค่าเวลาของหัวบรรจุน้ า และกระบวนการผลิตต้องใช้ความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญอย่าง
สู ง จึงอาจเป็ นผลทาให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ส่ งผลต่อความคล่องตัวหรื อความต่อเนื่องในการทางาน
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3.ผลการวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดจากคน
ประสบการณ์ในการทางาน ความรู ้เบื้องต้น ทักษะ และความบกพร่ องของพนักงานที่ขาดความรับผิดชอบ
ไม่ทราบขีดความสามารถของร่ างกาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
การเพิ่มด้านความรู ้พ้ืนฐานในการทางาน ทักษะเบื้องต้นในการทางานและประสบการณ์ของพนักงาน ต้อง
มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานก่อนเข้าทางาน เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ปฏิบตั ิตามขั้นตอน และ ป ฏิ บั ติ
อย่างเคร่ งครัด จัดให้มีการประชุมเพื่อตอกย้ าหน้าที่ของพนักงานทุกคนให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีข้ นั ตอน และมีสติ ออก
กฎระเบียบวิธีการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน หัวหน้าควรควบคุมพนักงาน และคอยให้คาแนะนา
ปัญหาทีเ่ กิดจากเครื่องจักร
เครื่ องจ่ ายน้ าเป็ นปั ญหาหลัก เนื่ องจากแรงดันของหัวจ่ ายแต่ละหัวไม่เท่ากับเวลาที่ ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ การ
ห่อหุ ม้ แพ็คที่ฟิล์มมีความเสี ยหายขาดเป็ นรู เกิดจากเครื่ องเป่ าลมร้อนที่ถกู ตั้งค่าความร้อน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตั้งค่าเวลาการจ่ายน้ าให้เหมาะสมกับขนาดขวด ตั้งค่าความร้อนของลมให้อยูใ่ นอุณหาภูมิคงที่ที่จะสามารถ
ห่อหุ ม้ ฟิ ล์มได้ไม่ให้เสี ยหาย และปรับตั้งค่าสายพานลาเลียงไม่ให้เร็ วจนเกินไป
ปัญหาทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ
การจ่ายนาประปาช้าลงจึงจึงส่ งผลให้การผลิตต้องล่าช้าจากการไหลของน้ าประปาที่ชา้ ลง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มจานวนถังพักน้ าประปา และถังพักน้ าที่ผา่ นการกรองแล้วให้เพียงพอต่อกาลังการผลิตต่อวัน
ปัญหาทีเ่ กิดจากวิธีการ
การจัดการพื้นที่ของกระบวนการผลิตมีขนาดจากัด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
จัดให้มีการประหยัดพื้นที่ในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนให้เหมาะสม และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหา และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของกระบวนการผลิ ตน้ ามะนาว
บรรจุขวดพลาสติกใส สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
สภาพปัญหา
คน
- ขาดประสบการณ์ในการทางาน
- ขาดทักษะความรู ้เบื้องต้น
- ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
เครื่ องจักร - การปรับตั้งค่าเวลาของหัวจ่ายไม่ตรง
- เครื่ องเป่ าลมร้อนไม่คงที่
วัตถุดิบ
- น้ าประปาไม่เพียงพอกับการผลิต
วิธีการ

- การจัดการพื้นที่

แนวทางการแก้ไขปั ญหา
- จัดฝึ กอบรมพนักงาน
- แนะนาให้ความรู ้พ้นื ฐาน
- หัวหน้างานควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
- ปรับตั้งค่าเครื่ องจ่ายน้ าใหม่ตามขนาด
- ปรับตั้งค่าความร้อนและสายพาน
- เพิม่ ถังพักน้ าประปาและน้ ากรอง
- จัดพื้นที่ของกระบวนการผลิตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

 ผลการศึกษาแนวทางการลดต้ นทุนของกระบวนการผลิต
แนวทางการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุ งงานที่ ทาในแต่ละวัน ทาให้งานปฏิ บตั ิมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
คุณภาพความปลอดภัยในการทางาน นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้นาเทคนิ ค 5W1H มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาดังนี้
ลาดับที่ 1 การตั้งค่ าระยะเวลาในการจ่ ายนา้
ปั ญหาจากเครื่ องจักรระยะเวลาที่หวั จ่ายน้ าทางานไม่เหมาะสมกับขนาดของขวดที่บรรจุน้ ามะนาว จึงทาการ
แก้ไขโดยการปรับตั้งค่าระยะเวลาการจ่ายน้ าให้เหมาะสมกับขนาดขวดที่บรรจุน้ ามะนาว
What
ลดปริ มาณน้ าที่ลน้ ออกจากขวดบรรจุ
When
สังเกตปริ มาณน้ ามะนาวในขวดบรรจุอยูเ่ ป็ นระยะ
Where
เครื่ องปรับตั้งค่าเวลาการจ่ายน้ า
Who
พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน
Why
เพื่อปรับระยะเวลาการจ่ายน้ าของหัวจ่าย
How
ทาการปรับระยะเวลาการจ่ายน้ าให้แม่นยาและเหมาะสมให้มากที่สุด
ลาดับที่ 2 การปรับตั้งค่ าเครื่องเป่ าลมร้ อนและสายพาน
เนื่องจากลมร้อนมีอุณหภูมิไม่คงที่ และสายพานลาเลียงไม่เหมาะสมกับความร้อน ทาให้ฟิล์มห่อหุ ม้ สิ นค้ามี
ความเสี ยหายหรื อไม่สมบูรณ์ จึงปรับตั้งค่าความร้อน และความเร็ วของสายพานลาเลียง
What
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความเร็ วของสายพานลาเลียง
When
ทาการทดสอบก่อนเริ่ มปฏิบตั ิจริ ง
Where
ปรับที่เครื่ องเป่ าลมร้อน
Who
พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน
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Why
How

เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความเร็ วสายพานและไม่ทาให้สินค้าเสี ยหาย
ปรับที่ตวั ปรับอุณหภูมิและสายพานลาเลียงของเครื่ องเป่ าลมร้อน

5. การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและการ
หาสาเหตุของปั ญหา ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและแนวทางการแก้ไข ผลการศึกษาแนวทางการลดต้นทุน
ของกระบวนการผลิตน้ ามะนาวบรรจุขวดพลาสติกใส ได้ขอ้ สรุ ปว่า บริ ษทั บ้านมะนาว จากัด มีปัญหาหลักนั้นมาก
จากการทางานของเครื่ องจักร (Machine) และคน (Men) ซึ่ งแนวทางการแก้ไขจึ งเน้นไปที่การทางานของเครื่ องจักร
รองลงมาคือพนักงานขาดความรู ้และทักษะเบื้องต้น
เอกสารอ้ างอิง
อมรรัตน์ วัดเล็ก. (2557). การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการวางแผนการผลิตกรณี ศึกษาบริ ษัท ABC (ประเทศไทย)
จากัด. สื บค้นจาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files//55920047.pdf
ปวีณา ภูเขม่า. (2557). การลดต้ นทุนสิ นค้ าคงคลัง (สายพาน) อุตสาหกรรมไม้ อัดกรณี ศึกษาบริ ษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์
จากัด. สื บค้นจาก http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/152893.pdf
สรนนท์ วุ ฒิ ศ รี . (2559). การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานกรณี ศึ ก ษาบริ ษัท sss
จ ากัด . สื บ ค้น จาก
https://searchlib.utcc.ac.th/library/onlinethesis/300036.pdf
สหโชค รักเดช. (2560). การปรั บปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสี ยในอุตสาหกรรมไม้ ยางพาราโดยใช้ แนวคิดลีน .
สื บค้นจาก http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3236/1/RMUTT158649.pdf
สุ นิสา มณี รัตน์. (2559). การลดต้ นทุนและการเพิ่มรายได้ ของการจัดการโลจิ สติกส์ กรณี ศึกษา บริ ษัท มณี รัตน์ ขนส่ ง .
สื บค้นจาก https://searchlib.utcc.ac.th/library/onlinethesis/300040.pdf
ศูนย์ข่าวมาเก็ตเทียร์ ออนไลน์. (2563, 27 เมษายน). สภาพตลาดเครื่ องปรุ งรส. Marketeer Online. สื บค้นจาก
https://marketeeronline.co/archives/216406
วันเฉลิม วรรณสถิต. (2559, 29 กรกฎาคม). BUSINESS BULLETIN SERVICE COMPANY LIMITED. สื บค้นจาก
http://econs.cons.co.th/index.php/2016/07/29/7-qc-tools
ธนาคารกรุ งเทพ. (2563, 22 ตุลาคม). “เครื่ องปรุ งรส” ตลาดดาวรุ่ งพุ่งแรงยุคโควิด 19. SME SOCIAL PLANET.
สื บค้นจาก https://www.bangkokbanksme.com/en/seasoning-market-covid-19

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1066

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

