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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจัย นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาหาแนวทางการลดต้นทุ นในกระบวนการผลิ ตสติ๊ กเกอร์ มว้ น จาก
การศึกษาพบว่าในขั้นตอนการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์มีของเสี ยเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้มีตน้ ทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย การศึกษาและวิเคราะห์โดยทฤษฎีการศึกษาการทางาน การดาเนิ นงานเริ่ มจากการศึกษา รวบรวมข้อมูล
วิธีการทางานและปริ มาณของเสี ยของการผลิตแบบเดิม การวิเคราะห์วตั ถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนช่วยทาให้ตน้ ทุน
การผลิตลดลง และนากระดาษที่ถูกยกเลิกการใช้งานนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ การปรับปรุ ง กระบวนการ
ปรั บตั้งเครื่ องพิมพ์โดยการนากระดาษคุ ณภาพต่ า ราคาต่ าใช้แทนกระดาษคุ ณภาพดี และมี ราคาสู ง หลังจากการ
ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้งาน ผลปรากฏว่าในช่วงที่ใช้กระดาษถูกยกเลิกการใช้งานนั้นทาให้กระดาษดีน้ นั เสี ยน้อยลง
ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า หรื อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น หลังจากนั้นเป็ นช่วงที่ใช้กระดาษสาหรับการ
ปรับตั้งสามารถใช้ในการปรับตั้งได้จริ ง ทาให้ตน้ ทุนลดลงเฉลี่ย 24,090 บาท ต่อการปรับตั้ง 1 ครั้ง หรื อลดลง 57.25
% การปรับปรุ งการนากระดาษสาหรั บการปรั บตั้งโดยเฉพาะมาใช้ทดแทนกระดาษคุณภาพดี สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่องและต้นทุนในการผลิตลดลง
คาสาคัญ: การลดต้นทุน, การปรับตั้งเครื่ องพิมพ์, สติ๊กเกอร์ มว้ น

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze any practice that can reduce cost of production for producing
sticker roll. According to this study, there is many wastes during adjusting a sticker printer causing more cost of
production. Method study is based for this thesis beginning with collecting data about working process and amount
of waste in each process following by exploring any substitute material that can reduce more cost of production and
exploring the way to recycle the waste. After collecting all of data, the problem of this thesis is resolved by
converting substitute material, lower-quality paper, during adjusting process and saving higher-quality paper only
for real work to reduce cost of production. The result of this study shows that waste in adjusting process is cheaper
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causing less cost of production around 24,090 baht or 57.25 percent per time to adjust sticker printer. Due to the
result, applying low-quality material during adjusting process for producing sticker roll instead of prior material can
reduce cost of production and this is sustainable resolution which can apply repeatedly.
Keywords: Reduce Cost, Setup Printing Machine, Sticker Roll
1. บทนา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมฉลากสิ นค้านั้นมีการเจริ ญเติบโตขึ้นในแต่ละปี และการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ในอนาคตนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ส่ งผลให้ตลาดมีทางเลือกมากขึ้น แต่ละโรงงานจึงพยายามหาวิธีลดต้นทุนในการ
ผลิต จากแนวโน้มกาไรที่ลดลงและการผลิตไม่ได้ตามเป้ าหมาย โดยมีสาเหตุจากการวิธีการทางาน ทาให้เกิดของเสี ยที่
ไม่จาเป็ น ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้จึงเป็ นสาเหตุให้ตน้ ทุนการผลิตสู ง วิจยั นี้ ข้ ึนเพื่อศึกษากระบวนการผลิตเพื่อนามาปรับปรุ ง
ในโรงงานกรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมที่ ประกอบการเกี่ ยวกับการผลิตสติ๊กเกอร์ มว้ น จากการเก็บข้อมูลพบว่า
จานวนของเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิตเกิ ดขึ้ นทุกครั้ งเมื่ อมี การเริ่ มต้นพิมพ์สติ๊กเกอร์ ในกระบวนการปรั บตั้ง
เครื่ องพิมพ์ ดังนั้นโครงการนี้เสนอแนวทางวิธีการลดของเสี ย และการสร้างมาตรฐานให้กบั กระบวนการพิมพ์สติ๊กเกอร์
จากการดาเนิ นงานวิจยั นี้ คาดว่าของเสี ยที่เกิดขึ้นน้อยลง และสามารถใช้วตั ถุดิบในกระบวนการได้อย่างคุม้ ค่าที่สุด การ
ดาเนิ นการวิจยั โดยขั้นตอนและวิธีการจากงานวิจยั ต่างๆ เช่ น ศึ กษาวิธีการปรั บตั้งด้วยเทคนิ คการศึ กษางาน (วิจิตร
ตัณฑสุ ทธิ์ , 2545) การศึกษาการลดของเสี ย (ศิลปชัย วัฒนเสย, 2562) การลดต้นทุนกระบวนการประกอบชิ้นงาน
สปอยเลอร์ รถยนต์ (พูลศักดิ์ บวบทอง, 2555) การประยุกต์ใช้เทคนิ ควิศวกรรมคุณค่าในการลดต้นทุนกรณี ศึกษา
อุปกรณ์ Shaft energy absorber (นฤนาถ กาญจนคลอด, 2552) และการปรับตั้งเครื่ องจักร (ศิลปชัย วัฒนเสย, 2564)
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อลดต้นทุนในการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์สติ๊กเกอร์ มว้ น
2) เพื่อกาจัดกระดาษถูกยกเลิกการใช้งาน
3) เพื่อศึกษาและจัดหากระดาษคูณภาพต่า ราคาถูก ทดแทนการะดาษดี ราคาแพง ในกระบวนการปรับตั้ง
เครื่ องพิมพ์
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิธีการปรับตั้งและการหากระดาษราคาต่าทดแทนกระดาษพิมพ์สติกเกอร์ มว้ นตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อลดต้นทุ นกระบวนการปรั บตั้งเครื่ องจักรและลดกระดาษที่ ถูกยกเลิ กการใช้งาน การ
ดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเภทการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ในโรงงานกรณี ศึกษา แบ่งตามเครื่ องพิมพ์มี 2 กลุ่ม คือ
1) ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital) เป็ นระบบงานที่ ไม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนการยิงฟิ ล์ม ออกเพลท
(แม่พิมพ์) เพียงนาไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ค จากนั้นส่ งไฟล์เข้าสู่ เครื่ องพิมพ์
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2) ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) สาหรับสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไปที่มีจานวนพิมพ์สูงมากเช่น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสารหรื อวารสาร เป็ นการพิมพ์พ้นื นูนใช้แผ่นพอลิเมอร์ ที่มีความยืดหยุน่ ที่ดีเป็ นแม่พิมพ์โดยกัดส่ วน
ที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ ใช้หลักการคล้ายการพิมพ์แบบเลตเตอร์ เพสส์คือใช้การกดทับ แต่หมึกที่
ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทาขึ้นเป็ นพิเศษทาหน้าที่จ่ายหมึกในปริ มาณที่สม่าเสมอให้กบั แม่พิมพ์
3.2 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานคือสติกเกอร์ มว้ นเพื่อใช้ในสลากสิ นค้าต่างๆ รู ปที่ 1 ตัวอย่างสติกเกอร์ มว้ น
และผลิตภัณฑ์ที่แปะสติกเกอร์

(ก)

(ข)
รู ปที่ 1 แสดงตัวอย่างสติกเกอร์ มว้ น (ก) สติกเกอร์ มว้ น (ข) สิ นค้าที่ติดสติกเกอร์

3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
3.3.1 การศึกษาการทางาน การศึกษาวิธีการทางานในการปรับตั้งเครื่ องจักร และเวลาการทางาน
3.3.2 เครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools) สาหรับการศึกษาวิจยั นี้เลือกใช้เครื่ องมือ 2 ชนิ ด ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา คือใช้ ใบตรวจสอบ (Check sheet) แผนผังแสดงเหตุผล (cause & effect diagram) และ
แผนผังพาเรโต (pareto diagram)
3.4 การปรับตั้งเครื่ องพิมพ์
การศึกษากระบวนการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ พบว่า การปรับปรุ งวิธีการทางานในกระบวนการปรับตั้ง
เครื่ องพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนในการผลิตลงของโรงงานกรณี ศึกษาในหัวข้อนี้ ได้ทาการศึกษาและ
ปั ญหาที่พบจากการทางานของกระบวนการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์บนเครื่ องพิมพ์ระบบเฟล็กโซ มี 13 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พนักงานงานเตรี ยมเอกสาร การกรอกข้อมูลรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานทาการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ สี ตามการวางแผนงาน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียดของกระดาษให้เป็ นชนิดเดียวกันตามที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งกระดาษบนเครื่ องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้งลูก Anilox ลงบนเครื่ องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 6 การเทหมึกสี ลงในถาดสี ตามการเรี ยงลาดับสี ของแต่ละหัวพิมพ์
ขั้นตอนที่ 7 การติดตั้งเพลทลงบนเครื่ องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 8 การบันทึกข้อมูลก่อนเริ่ มพิมพ์งานลงในระบบฐานข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 9 การเริ่ มพิมพ์ ตรวจสอบ และการปรับตั้งงานจนกว่างานจะใกล้เคียงกับข้อกาหนด
ขั้นตอนที่ 10 เมื่อพนักงานคุมเครื่ องจักร เห็นว่างานการปรับตั้งเสร็ จเรี ยบร้อย งานมีความใกล้เคียง
กับข้อกาหนด
ขั้นตอนที่ 11 พนักงานคุมเครื่ องปิ ดเวลาปรับตั้งในฐานข้อมูล เมื่อ พนักงานตรวจสอบคุณภาพให้เริ่ ม
การเดินเครื่ อง พร้อมระบุจานวนระยะกระดาษที่ใช้ในการปรับตั้ง
ขั้นตอนที่ 12 พนักงานเริ่ มเดินเครื่ อง จนกว่าจะครบตามความยาวที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 13 เมื่อพิมพ์งานครบตามจานวนที่ตอ้ งการ พนักงานทาการปิ ดเวลาเดินเครื่ อง ของงาน
และรอส่ งมอบให้แก่แผนกต่อไป
3.5 ของเสี ยจากการปรับตั้ง
การพิมพ์สติกเกอร์ มว้ นมีหลายกระบวน(ผ่านหลายลูกกลิ้ง) สูงสุ ด 12 กระบวนการ ซึ่ งการปรับตั้ง
เครื่ องพิมพ์ใช้กระดาษมีความยาวเฉลี่ย 365 เมตร ดังตารางที่ 1 กระดาษที่ใช้ในการปรับตั้งแต่ละเดือน และ ความยาว
(เมตร)ในการปรับตั้ง
ตารางที่ 1 แสดงความยาวกระดาษในการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

ความยาวกระดาษใน
การปรับตั้ง (เมตร)
13,580
21,070
17,030
19,470
17,350
25,550
14,790

ความยาวกระดาษเฉลี่ย
ในการปรับตั้ง(เมตร)
350
330
375
380
363
387
370

4. ผลการวิจัย
การปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ รู ปแบบเดิมใช้กระดาษจริ งตามลูกค้ากาหนด ซึ่ งกระดาษมีราคาสู ง ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึงเสนอแนวทางการลดต้นทุนโดยหลักการวิศวกรรมคุณค่าคือ การหากระดาษที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการปรับตั้ง
เครื่ องพิมพ์และราคาต่า การปรับปรุ งมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปรับตั้งด้วยการใช้กระดาษที่ยกเลิกการใช้งานที่
จัดเก็บรอการกาจัดให้หมด ระยะเวลที่สามรถใช้กระดาษยกเลิกการใช้ภายในคลังสิ นค้า 1,216 ครั้ง หรื อประมาณ 4
เดือน เมื่อหมดแล้วก็เริ่ ม ระยะที่ 2 คือ การใช้กระดาษคุณภาพที่เหมาะสม ราคาต่า (ซื้ อใหม่) กระดาษที่คดั เลือกมี 5
ชนิด ราคาสู งสุ ด 150 บาท/เมตร ราคาต่าสุ ด 4 บาท/เมตร และ ราคาเฉลี่ย 70 บาท/เมตร การปรับตั้งเครื่ องพิมพ์เฉลี่ย
ครั้งละ 365 เมตร การคานวณต้นทุนของกระดาษ
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ราคากระดาษสู งสุ ดอยูท่ ี่ 150 บาท x 365 เมตร = 54,750 บาท
ราคากระดาษต่าสุ ดอยูท่ ี่ 4 บาท x 365 เมตร = 1,460 บาท
ราคาเฉลี่ยกระดาษอยูท่ ี่ 70 บาท x 365 เมตร = 25,550 บาท
จากการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ ง 2 ระยะ แล้วทดลองการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ ระยะที่ 1 ช่วง 4 เดือน
แรก ใช้กระดาษสาหรับปรับตั้งแบบเดิมมีตน้ ทุนเฉลี่ยที่ 70 บาท/เมตร ต้นทุนในกระบวนการปรับตั้ง 25,550 บาท
ระยะที่ 2 การใช้กระดาษที่เหมาะสม ต้นทุน 4 บาท/เมตร ต้นทุนในกระบวนการปรับตั้ง 1,460 บาท
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลต้นทุนในกระบวนการปรับตั้งหลังการปรับปรุ ง
ช่วงระยะเวลา

ค่าเฉลี่ยระยะกระดาษใน
การปรับตั้ง (เมตร)
ระยะที่ 1ช่วง 4 เดือนแรก
365
ระยะที่ 2 และในอนาคต
365

ราคากระดาษ (บาท)
70
4

ต้นทุนในกระบวนการ
ปรับตั้ง (บาท)
365 x 70 = 25,550
365 x 4 = 1,460

จากข้อมูลในตารางจะเห็นได้วา่ ในช่วง 4 เดือนแรก เป็ นการนากระดาษถูกยกเลิกการใช้นามาใช้ในการ
ปรับตั้ง หากรอเพียงเวลาถูกส่ งไปทาลายมูลค่าของกระดาษก็สูญเปล่าไปด้วย ในช่วงดาเนินการในอนาคตที่นา
กระดาษสาหรับการปรับตั้งโดยเฉพาะมาใช้ในการปรับตั้งเป็ นกระดาษที่มีราคาถูก และมีคุณสมบัติที่ใช้ในการปรับตั้ง
ได้ สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตในขั้นตอนการปรับตั้งไปได้ถึงร้อยละ 57.25% เมื่อเทียบกับราคากระดาษที่
เป็ นค่าเฉลี่ยคือ 70 บาท หรื อช่วยลดต้นทุนในการปรับตั้ง 1 ครั้งเป็ นเงิน 24,090 บาท หากนาไปประยุกต์ใช้กบั
เครื่ องพิมพ์ท้ งั 11 เครื่ องภายในโรงงานที่มีงานเฉลี่ยทั้งหมด วันละ 6 งาน จะช่วยลดต้นทุนการปรับตั้งได้วนั ละ
1,589,940 บาท
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาการทางาน และปรับปรุ งการทางานในกระบวนการผลิตสติ๊กเกอร์ มว้ น ในขั้นตอนการ
ปรับตั้ง เนื่องจากมีของเสี ยเกิดขึ้นเป็ นจานวนมากจากการปรับตั้งก่อนที่จะได้ชิ้นงานจริ งที่ตรงตามข้อกาหนด เป็ นการ
เพิ่มต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ โดยการศึกษาเริ่ มจากการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิธีการทางานโดยได้ใช้เทคนิ คทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ รวมไปถึงศึกษาวัสดุที่ใช้ในการผลิต เสนอแนะและปรับปรุ งวิธีการทางาน กระดาษทดแทนที่มี
คุณภาพสามารถในการปรับตั้งได้และยังมีราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุน นอกจากมียงั นากระดาษที่ถูกยกเลิกการใช้งานที่
มีอยูภ่ ายในคลังสิ นค้า นามากลับมาปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ ช่วยลดของดีให้เสี ยน้อยลง และยังช่วยในเรื่ องเพิ่มพื้นที่ภายใน
คลังเก็บสิ นค้าให้มีพ้ืนที่สาหรับเก็บสิ นค้าได้มากขึ้นอีกด้วย การปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ดว้ ยกระดาษคุณภาพต่าไม่ส่งผล
กระทบกับกระบวนการอื่นๆเนื่องจากเมื่อปรับตั้งเครื่ องพิมพ์แลพพิมพ์จนกว่าสติกเกอร์ จะมีคุณภาพตามลูกค้ากาหนด
แล้วจึ งเปลี่ ย นใช้กระดาษคุ ณภาพดี ตามลูกค้ากาหนด ผลจากการดาเนิ นการ คื อ ต้นทุ นการผลิ ตลงลดได้จริ งใน
กระบวนการปรับตั้งเครื่ องพิมพ์ จากก่อนปรับปรุ งต้นทุนการผลิตในกระบวนการปรับตั้งต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 25,550 บาท
และหลังปรับปรุ งอยูท่ ี่ 1,460 บาท ลดลงจากเดิม 57.25 % ในการผลิตผลปรากฏว่า ต้นทุนของการผลิตลดน้อยลง ของ
เสี ยลดน้อยลง และนอกจากนั้นยังทาให้คลังมีพ้นื ที่ใช้สอย สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
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