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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตอิฐบล็อกด้วยเครื่ อง
อัด 2) เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐบล็อกด้วยเครื่ องอัด และ 3) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและการ
แข่งขันในตลาด ในการดําเนินงานผูว้ จิ ยั ได้เริ่ มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุและปั ญหาจากการวิเคราะห์แผนภูมิกา้ งปลา
พบว่ามี 4 ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อกระบวนการผลิ ตที่ ไร้ ประสิ ท ธิ ภาพ คื อ วัตถุ ดิบ บุ คลากร กระบวนการผลิ ตหรื อ วิ ธี
ปฏิบตั ิงาน และ เครื่ องจักร เมื่อพบปั ญหาและสาเหตุแล้วผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การปรับปรุ งและพัฒนาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี
การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) และ แนวคิดทฤษฏี PDCA มาประยุกต์ใช้
ผลการทดลองพบว่า ในช่วงการเก็บของมูลของเดือน พฤศจิกายน 2559 สามารถผลิตอิฐบล็อกได้ 29,136
ก้อน จํานวนวันในการผลิตคือ 19 วัน ใน 1 เดือนจากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับแรงงานพบกว่า มีอิฐบล็อกที่ไม่ได้
คุณภาพประมาณ 100 ก้อน ในทั้งหมด 1000 ก้อน ซึ่ งสามารถสรุ ป อิฐบล็อกที่ไม่ได้คุณภาพในเดือน พฤศจิ กายน
2559 ได้คือ 2,913 ก้อน คิดเป็ น 10% ของจํานวนที่ผลิตได้ท้ งั หมด ในช่วงการปรับปรุ งเดือน ธันวาคม 2559 สามารถ
ผลิตอิฐบล็อกได้ 43,350 ก้อน จํานวนวันผลิต คือ 24 วันใน 1 เดือน มีอิฐบล็อกที่ไม่ได้คุณภาพ 10 ก้อน ในทั้งหมด
1,000 ก้อน คือ 433 ก้อน คิดเป็ น 1% จากการผลิตทั้งหมดและเดือนสุ ดท้ายที่ทาํ การทดลองคือ เดือนมกราคม 2560 มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คือ สามารถผลิตอิฐบล็อกได้มากขึ้น เป็ น 48,200 ก้อน ใน 23 วันต่อหนึ่งเดือน และอิฐบล็อก
ที่ไม่ได้คุณภาพยังคงที่ต่อจากเดือนก่อน คิดเป็ น 1% ของทั้งหมดเช่นกัน คือ 482 ก้อนของจํานวนที่ผลิตได้ท้ งั หมด
สรุ ปคือ แนวคิดทฤษฎี TQM และ PDCA สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวน
การการผลิตอิฐบล็อกของการทดลองครั้งนี้ ได้จริ ง ดังนี้ สามารถแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานได้ดีข้ ึน ช่วยลดต้นทุนและของเสี ยที่เกิดขึ้นได้และช่วยพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
บุคลากร สร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้กบั องค์กร ตลอดจนสามารถเพิม่ ปริ มาณการผลิตให้มีปริ มาณเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
ทดลองได้อย่างชัดเจน
คําสํ าคัญ: อิฐบล็อก, วงจร PDCA, การบริ หารคุณภาพโดยรวม TQM , กระบวนการผลิต
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ABSTRACT
The purposes of this research are 1) to find the solutions and ways to improve the production of concrete
block using compressor machine, 2) to reduce the cost of the concrete block production using compressor machine
and 3) to compare the performance of concrete block production before and after implementing a performance
enhancement program.
This research started by analyzing information on causes and problems using a fish bone diagram. The
analysis results showed 4 main factors that affecting process efficiency, which are 1) Raw materials 2) Staff members
3 ) Processes and procedures and 4 ) Machines. To improve the efficiency of production processes, researcher
implemented concepts of Total Quality Management (TQM) and PDCA (Plan, Do, Check, Act) as tools for this
experiment.
The data of concrete block production were collected in November 2016, before implementing TQM and
PDCA. The data showed that the factory could produce 29,136 pieces of concrete block within 19 days. There were
100 low quality concrete blocks out of 1,000 blocks; therefore, there were total of 2,913 low quality concrete blocks
which equals to 10% of the total production volume. During TQM and PDCA implementation phase, data were
collected again in December 2016, the factory could make 43,350 concrete blocks within 24 days and there were
only 10 low quality blocks out of 1,000. That means there were 433 low quality blocks or only 1% of the total
production volume. In January 2017 which is the last month of the experiment, the factory could produce more
concrete blocks up to 48,200 blocks in 23 days and the percentage of low quality concrete blocks was still 1 % which
is equal to 482 blocks. In conclusion, the concept of Total Quality Management (TQM) and PDCA (Plan, Do,
Check, Act) can be applied to this concrete block production to increase the production efficiency. These concepts
can efficaciously solve the problems and enhance the processes of concrete block production. Moreover, they can
also reduce the production cost and develop the potential of staff members. Not only these created a new
organizational culture, but also helped to obviously increase the volume of production.
Keywords: Concrete Block, PDCA, Total Quality Management (TQM) and Production
1. บทนํา
จากสภาพเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ มีการเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ และเกิดการแข่งขัน
กันมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ราคา คุณภาพ ปริ มาณ การบริ การ หรื อแม้แต่จะเป็ นความต้องการที่หลากหลาย
และเพิ่มขึ้นจากลูกค้าทําในองค์กรและธุ รกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวและปรับปรุ งเพื่อประสิ ทธิ ภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อ
ลดต้นทุ นกระบวนการทํางานให้น้อยลง และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับตัวเอง อี กทั้งยังเป็ นการเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันกับคู่แข่งอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีการเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ.2558
เนื่ องจากมี สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ ในงานวิจยั ของศูนย์วิจยั กสิ กร (2559) กล่าวไว้ว่า ธุ รกิ จ
ก่อสร้าง ขนส่ ง และโลจิสติกส์ ได้รับผลบวกจากการลงทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มอาเซี ยนหลังการเปิ ดเสรี AEC โดยคาดว่า มูลค่าการลงทุนก่อสร้ างในปี พ.ศ.2559 อาจเติบโตใน
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กรอบร้ อยละ 5.5-7.5 เที ยบกับในปี พ.ศ.2558 ที่ อาจขยายตัวราวร้ อยละ 10.0 แต่ท้ งั นี้ ในปั จจุ บนั แวดวงธุ ร กิ จ
ก่อสร้างของประเทศไทยยังขาดประสิ ทธิ ภาพและเผชิ ญกับปั ญหาหลาย ๆ ด้าน เนื่ องจากธุ รกิจก่อสร้างเป็ นธุ รกิจที่
ประกอบไปด้วยวัสดุที่สาํ คัญมากมายในการก่อสร้างเป็ นอาคารบ้านเรื อน หรื อสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ต้องอาศัยชิ้นส่ วนมา
ประกอบมากมาย อาทิเช่น ปูน หิ น ดิน ทราย เสาปูน ท่อ ไม้ อิฐบล็อก เป็ นต้น ในแต่ละกระบวนการจําเป็ นต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ และอาศัยแรงงาน เครื่ องจักร เพื่อช่วยให้งานสําเร็ จไปด้วยดี (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2559)
อิฐบล็อกเป็ นวัสดุที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งเพื่อที่จะช่วยในการสร้างกําแพง ผนังของบ้านให้แข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อคุม้ กันผูอ้ ยูอ่ าศัย ในปั จจุบนั อิฐบล็อกเป็ นธุ รกิจ SMEs ขนาดเล็กที่ได้รับความนิ ยมในตลาดท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย ๆ และยังมีตลาดที่กว้างขวาง จนทําให้อิฐบล็อกมีช่วงขาดตลาดในบางช่วง โดยธุรกิจอิฐบล็อกนิยมทําควบคู่กบั
ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง เนื่ องจากเป็ นการตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าและยังถือเป็ น
การสร้างผลกําไรอีกทางหนึ่ งของร้านวัสดุก่อสร้างอีกด้วย แต่ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกนั้น มีกระบวนการผลิตที่
เป็ นขั้นตอนชัดเจน มีขอบเขตเวลาชัดเจน หากโรงงานนั้นเป็ นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ กําลังการผลิตสู ง แต่เมื่อเทียบกับ
โรงงานขนาดเล็ก ที่มีขอ้ จํากัดมากมาย เช่น แรงงานที่ขาดแคลน ขาดวัตถุดิบ ทําให้เกิดการผลิตที่ไม่ต่อเนื่ องหรื อ
สิ นค้าแตกหักไม่ได้คุณภาพ เป็ นต้น
ธุ รกิจการผลิตอิฐบล็อกมีการแข่งขันค่อนข้างสู งในปั จจุบนั ประกอบกับมีโรงงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายทํา
ให้โรงงานต้องเตรี ยมพร้ อมรั บมื อ เพื่อเผชิ ญกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น คื อ ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานน้อย
แรงงานขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินยั ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบ ขาด
แคลนวัตถุดิบ ขาดการควบคุม ด้านราคาที่มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง คุณภาพที่เกิดการเปรี ยบเทียบอีกทั้งกําลังการผลิต
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทําให้เราต้องพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิตภายในโรงงานให้
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเพื่อสู ้กบั โรงงานใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นมาอย่างมาก ผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดความสนใจที่ จะพัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตภายในโรงงานภายใต้การควบคุมของตนเองโดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการดําเนิ นงาน และเลือกใช้ทฤษฎี PDCA ตามหลักแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพของ TQM ซึ่ งประกอบด้วย 1)
การให้ความสําคัญของลูกค้า 2) การมีส่วนร่ วมของบุคลากร 3) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกในโรงงานเล็ก ๆ จึงจําเป็ นต้องอาศัย
การวางแผนและการบริ หารจัดการที่ ดีเพื่อจะทําให้การผลิ ตมี ประสิ ทธิ ภาพในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึ กษา
กระบวนการผลิตอิ ฐบล็อกด้วยเครื่ องอัด ที่ เป็ นทั้งผูผ้ ลิตเองและจัดจําหน่ ายเอง อีกทั้งยังเป็ นผูผ้ ลิตให้กบั ร้ านวัสดุ
บริ เวณใกล้เคียงอีกด้วย
แต่เนื่องด้วยโรงงานเป็ นขนาดเล็ก มีเครื่ องอัด 3 เครื่ อง ปั จจุบนั นี้มีการเปิ ดใช้งานเพียง 1 เครื่ อง และคนงาน
1 ทีม (5-6 คน) ด้วยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน ทําให้กระบวนการผลิตและขั้นตอนการทํางานไม่มีแบบแผนที่
ชัดเจนและขอบเขตเวลาที่ตายตัวเหมือนกับอุสาหกรรมใหญ่ ๆ ทําให้การผลิตมักจะเกิดปั ญหาในการผลิตไม่ทนั ต่อ
ความต้องการ ขาดวัตถุดิบและส่ งผลให้เกิดการรอคอย (waiting time) อันเนื่ องมาจากหลาย ๆ ปั จจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตจนไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาหาปั ญหาโดยใช้ทฤษฎีกา้ งปลา เพื่อ
หาปั ญหาหลักที่ ทาํ ให้ผลิตสิ นค้าไม่ทนั และทําการปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยนําทฤษฎี TQM และ PDCA เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งตลอดจนลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั ญหาและกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ตด้วยเครื่ องอัด
2) เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ตด้วยเครื่ องอัด
3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ต
ด้วยเครื่ องอัด
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั คุณภาพเชิ งทดลอง โดยใช้การเขียนพรรณนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําทฤษฎี
TQM และ PDCA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้ดีข้ ึ น
วิเคราะห์ ข อ้ บกพร่ อ งและหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง โดยใช้ท ฤษฎี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทฤษฎี ก้างปลา เป็ นต้น เพื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในช่วงก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการผลิตอิฐบล็อก เช่น เจ้าของร้ าน
และบุคลากรทีมผลิตอิฐบล็อก
3.3. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
1) ศึกษาทฤษฎีที่จะนํามาใช้และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
2) วิเคราะห์กระบวนการผลิตอิฐบล็อกทั้งจากภายในและภายนอก
3) สัมภาษณ์หรื อพูดคุยกับเจ้าของร้านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์หาปั ญหาโดยใช้การวิเคราะห์แผนภูมิกา้ งปลา
5) วางแผนโดยใช้ทฤษฎี PDCA และนํา TQM มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ ง
6) ดําเนินการปรับปรุ งตามแบบแผนที่วางไว้
7) เปรี ยบเทียมผลก่อนและหลังปรับปรุ ง
8) สรุ ปผลการทดลอง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการผลิ ตอิ ฐบล็อกโดยการ
สังเกต สัมภาษณ์
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่มีการบันทึกจํานวนการผลิตในแต่ละวัน
แต่ละรอบบิลที่มีก่อนหน้านี้ ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์และครอบคลุมอยูใ่ นเรื่ อง
ของการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพทั้งสิ้ น
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3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์ เป็ นวิธีการที่ ผูว้ ิจยั ใช้สายตาเฝ้ าสังเกตหรื อศึ กษาเหตุการณ์ ต่างๆ
ในทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
การสังเกตการณ์ทางตรง ผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงงานผลิต และควบคุมการผลิตพร้อมกับการ
เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต
การสังเกตการณ์ทางอ้อม ได้จากการบันทึกตลอดทั้งปี ที่ถูกบันทึกไว้ และศึกษาจากวิดีโอที่มีกา
บันทึกไว้ในก่อนหน้านี้
2) การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิ งลึ กกับเจ้าของร้ าน และมี การสอบถามกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตถึงขั้นตอน ปั ญหา และปริ มาณในการผลิต
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ในแต่ละเดือนที่ทาํ การทดลอง โดยใช้ ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ (Ungrouped Data)
สามารถหาได้จากสู ตรดังต่อไปนี้
n

ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง : X 

X
i 1

i

n

; เมื่อ n แทนจํานวนข้อมูลทั้งหมดของตัวอย่าง

1) เดือนพฤศจิกายน มีการทํางาน 19 วัน = N และ จํานวนที่ผลได้ท้ งั หมดคือ 29,136 ก้อน
,

= 1,533.47 ก้อนต่อวัน
จากสู ตร แทนค่าได้ดงั นี้ X =
2) เดือนธันวาคม มีการทํางาน 24 วัน = N และ จํานวนที่ผลได้ท้ งั หมดคือ 43,350 ก้อน
,

จากสู ตร แทนค่าได้ดงั นี้ X =
= 1,806.25 ก้อนต่อวัน
3) เดือนมกราคม มีการทํางาน 23 วัน = N และ จํานวนที่ผลได้ท้ งั หมดคือ 48,200 ก้อน
จากสู ตร แทนค่าได้ดงั นี้ X =

,

= 2,095.65 ก้อนต่อวัน

3.7 การวิเคราะห์ ปั ญหาโดยใช้ทฤษฎีกา้ งปลา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกา้ งปลา โดยระบุปัญหาหลักไว้ในส่ วน
ของหัวปลา คือ ขาดประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ในส่ วนของตัวปลาจะเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อหัวปลา โดยแยก
ออกเป็ น 4 ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุดิบ บุคลากร กระบวนการทํางาน และเครื่ องจักรที่ใช้ในการทํางาน
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ภาพแผนผังแสดงการวิเคราะห์กา้ งปลา
3.8 การนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
3.8.1 ทฤษฎี PDCA เมื่ อทราบถึ งปั ญหาที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตแล้ว ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ ทฤษฎี
PDCA มาประยุกต์ใช้ ประกอบไปด้วย 4 หลัก คือ การวางแผน (Plan) ดําเนิ นการแก้ไข (Do) ตรวจสอบ (Check)
กําหนดมาตรฐาน (Action)
3.8.2 ทฤษฎี TQM โดยมีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
1) การให้ความสําคัญกับลูกค้า(Customer Oriented)
2) การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement) ปรั บปรุ งและพัฒนาการดําเนิ นงานใน
องค์กรในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิและดําเนินงานได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดําเนิ นงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 2 พยายามหาวิธีในการแก้ไขปั ญหา และการปรับปรุ งที่มีการดําเนิ นงานที่เรี ยบง่ายและ
สามารถแก้ไขได้ทนั ที ดังนี้
1) แรงงานหรื อทีมอัดอิฐบล็อก ไม่มีวินยั ในการทํางาน/ทําการแก้ไขเบื้องต้นคือ ควรมีการพูดคุย
ปรับความเข้าใจ เพื่อคุณภาพของงาน
2) วัตถุดิบ หิ นฝุ่ น ไม่ได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการ ปูนต้องจับตัวกันที่แน่นพอและอัตราส่ วนในการ
ใส่ วตั ถุดิบไม่ตรงตามที่สูตร/ ทําได้ทนั ทีคือ เลือกหิ นฝุ่ นจากโรงโม่ ที่ได้ตามคุณภาพและปรับอัตราส่ วนให้เหมาะสม
3) เครื่ องจักร ปั ญหาที่พบบ่อยมากคือ เครื่ องอัดบล็อก และรถตักมีปัญหา / แก้ไขเบื้องต้น คือ นํา
เครื่ องจักรเข้าตรวจเช็ค และสับเปลี่ยนคันอื่น
4) แรงงานหรื อที มงานขาดความรู ้ / วิธีการปฏิ บตั ิ งาน ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการดู แลรถตัก เพื่อ
ช่วยกันดูแลรักษา ระหว่างใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็ นระบบ
3) สมาชิ กทุกคนมี ส่วนร่ วม (Employees Involvement) บุคลากรทุกฝ่ ายต้องร่ วมมื อกันในการ
พัฒนาคุณภาพของธุรกิจ และช่วยกันผลักดันธุรกิจก้าวเดินไปข้างหน้า
3.8.3. หลักการ 14 ข้อ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงานของ ดร.เดมิ่ง มีดงั นี้
1) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ (Create constancy of purpose toward
improvement)
2) ต้องสร้างปรัชญาใหม่ (Adopt the new philosophy)
3) ให้เลิกการควบคุมโดยใช้วธิ ี การตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพ (Cause dependence on
inspection to achieve quality)
4) การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี หรื อ ประสานงานระหว่างส่ วนต่างๆเพื่อความเป็ นเลิศเป็ น
สิ่ งจําเป็ น (Create a long-term relationship of loyalty and trust)
5) การปรับปรุ งต้องทําในทุกขั้นตอนของระบบการทํางาน การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ และต้อง
ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลาย (Improve constantly and forever the system of production and service)
6) ต้องมีสถาบันฝึ กอบรม ความรู ้เกี่ยวกับงาน (Institute training on the job)
7) สถาบันอบรมเพื่อสร้างภาวะผูน้ าํ (Institute leadership)
8) ขจัดความกลัวเพื่อให้ทุกคนทํางานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพให้เกิ ดขึ้ น (Drive out of fear so that
everyone may work effectively)
9) ขจัดอุปสรรคเครื่ องกีดกั้น (Eliminate barriers) ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ จะต้องหลีกเลี่ยงหรื อป้ องกัน
การเกิ ดอุปสรรคและปั ญหาเพื่อให้ การปฏิ บตั ิงาน ของทุกคนในองค์กรได้ทาํ งานได้อย่างต่อเนื่ องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
10) กําจัดคําขวัญ (Eliminate Slogans) เพื่อไม่ให้ทาํ ผิดพลาด (Zero Defects)
11) เลิกใช้โควตา (No quotas)
12) สร้างความสุ ขในการทํางาน (Increase joy)
13) ให้มีสถาบันการศึกษา (Institute of education) การให้สถาบันหรื อการจัดการศึกษาและการ
ฝึ กอบรมให้บุคลากรในองค์กรถือเป็ นเรื่ องสําคัญมากและจําเป็ น
14) ลงมื อปฏิ บตั ิ (Do it) เมื่ อทุ กคนเกิ ดความเข้าใจตรงกันแล้ว ทุ กคนก็จะมี ส่วนรวมในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรให้เกิดคุณภาพ โดยผูน้ าํ คือบุคคลสําคัญที่จะเป็ นตัวอย่างในการดําเนินงาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์การดําเนินงานก่อนการทดลอง
การวิเคราะห์การทํางานก่อนการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ เพื่อใช้อธิ บายรายละเอียด การทํางาน
และสาเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหา ข้อบกพร่ องจนทําให้กระบวนการผลิตอิฐบล็อก ขาดประสิ ทธิ ภาพ โดยวิเคราะห์ การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ พูดคุ ยกับผูม้ ี ประสบการณ์ จริ ง พร้ อมกับบันทึ กภาพวิดีโอกระบวนการผลิตอิ ฐบล็อก
สามารถอธิ บายแยกได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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1. กระบวนการผลิตอิฐบล็อก
จากการศึกษากระบวนการผลิตพบว่า ปั ญหาที่ทาํ ให้การผลิตไม่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ ส่ วนของวัตถุดิบ
เครื่ องจักร ของเสี ยที่เกิดจากการขึ้นรู ปอิฐบล็อกและอิฐบล็อกแตกหักขณะผลิต ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาตามลําดับดัง
ตารางที่ แ สดงต่ อ ไปนี้ 1) วัต ถุ ดิ บ 2) เครื่ อ งจัก ร และ 3) ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการขึ้ น รู ป อิ ฐ บล็อ กและกระบวน
กระบวนการผลิต
2. ขั้นตอนกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
ในการผลิตอิฐบล็อกคอนกรี ตด้วยเครื่ องอัด มีการวางแผนการทํางานเป็ นขั้นตอนดังภาพ

ภาพแผนผังแสดงลําดับขั้นตอนการผลิตอิฐบล็อก
จากแผนผังแสดงขั้นตอนในการผลิตอิฐบล็อก มีข้ นั ตอนในการดําเนินงานดังนี้
1) การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอิฐบล็อก คือ ทราย ปูน นํ้า และ หิ นฝุ่ น หิ นฝุ่ นที่มี
คุณภาพนั้น จะดูจากฝุ่ นปูนสี ขาวๆ ที่ มีปะป่ นมากับหิ น ปูน เลือกใช้ปูนที่ ใช้กบั โครงสร้ างตึก เพื่อการเกาะตัวและ
ความแข็งแรงของก้อนอิฐ ทราย เลือกใช้ทรายทัว่ ไป ในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถหาทรายได้ 2 แบบ คือ ทรายอุบล
และ ทรายกันทรลักษ์ ทางร้านเลือกใช้ทรายอุบล เนื่องจากมีความหยาบของเม็ดทรายมากกว่า
2) การลําเลียงวัตถุดิบ ใช้รถตักรถยกในการลําเลียงวัตถุดิบไปไว้ภายในอาคาร
3) การผสมวัตถุดิบ เป็ นการผสมระหว่าง หิ นฝุ่ น ทราย ปูน นํ้า เข้าด้วยกัน จะเป็ นการใช้แรงคนในการตัก
ส่ วนผสม จากนั้นเครื่ องโม้จะทําการผสมวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกัน
4) การขึ้นรู ปอิฐบล็อก
4.1) หลังจากส่ วนผสมเสร็ จทั้งหมดเข้ากันแล้ว ก็จะถู กลําเลี ยงขึ้ นสายพานไปพักไว้บ นยุง้
รองรับส่ วนผสมเสร็ จ
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4.2) ส่ วนผสมเสร็ จก็จะถูกปล่อยลงที่บล็อกตวง ในจุดนี้ จะมีคนควบคุมตลอดเวลา การทํางาน
เมื่อส่ วนผสมตวงเสร็ จแล้ว ผูค้ วบคุมก็จะดึงบล็อกออกมาหาตัวเองให้ตรงกับแม่พิมพ์ ส่ วนผสมเสร็ จก็จะไหลลงไปใน
แม่พิมพ์ จุดนี้ เครื่ องจะเกิดแรงสั่น เพื่อให้ส่วนผสมเสร็ จทั้งหมด ถูกอัดแน่นอยูใ่ นแม่พิมพ์ให้เต็มแม่พิมพ์ เมื่อเต็มแล้ว
ก็จะถูกกดอัดด้วยฝาปิ ดแม่พิมพ์ โดยผูค้ วบคุมจะทําการเหยียบเครื่ องโฮโดรลิคลง เพื่อเกิดแรงอัดให้ตวั อิฐแน่นขึ้น
4.3) เมื่อแม่พิมพ์ถูกอัดแน่นไปด้วยส่ วนผสมทั้งหมด ผูค้ วบคุมก็จะดึงขาโยก ที่เป็ นตัวส่ งก้อน
บล็อกสําเร็ จเด้งขึ้นมาจากแม่พิมพ์
5) อิฐที่ อดั ขึ้นรู ปเสร็ จแล้วก็จะถูกส่ งไปยังเครื่ องพักบล็อก เพื่อหงายก้อนบล็อกขึ้นมา และตรวจดู ความ
สมบูรณ์
6) เมื่ออิฐบล็อกถูกขึ้นรู ปได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะถูกยกไปยังจุดพักบล็อกที่เป็ นรางเหล็ก เพื่อรอการเจ็บ
ตัวอย่างน้อย 4-6 ชัว่ โมง
7) ทําการพรมนํ้าเบาๆโดยใช้สายยางพรมให้ทวั่ เพื่อการจับตัวและความแน่นของส่ วนผสมทั้งหมดอีกครั้ง
8) เมื่ออิฐบล็อกแข็งตัวดีแล้ว ก็จะยกไปจัดเรี ยงเป็ นขา ขาละ50ก้อน เพื่อจัดจําหน่าย และจะทําการพรมนํ้า
อีกครั้ง
4.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษากระบวนการการผลิตในเบื้องต้นแล้ว จึงได้มีการลงไปโรงงาน เพื่อทําการพูดคุยกับ
เจ้าของร้ าน และที ม ผลิ ต เพื่ อ สอบถามถึ งปั ญหาและอุ ป สรรคที่ ท าํ ให้การผลิ ตขาดประสิ ทธิ ภาพ ข้อ มู ลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน มีดงั นี้
1) เรื่ องวัตถุดิบ คือ หิ นฝุ่ น จะต้องมีฝนปู
ุ่ นปะป่ นอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเพื่อให้เกิดการยึดเกาะกันได้ดี การหา
หุ่นฝุ่ นที่ได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการ ต้องอาศัยลูกน้องที่มีความไว้ใจได้หาให้ ดังนั้นหากไปถึงโรงโม่แล้ว ลูกน้องพบว่า
หิ นไม่สวยไม่ดี จะมีการโทรแจ้ง และเจ้าของร้านจะตัดสิ นใจได้ทนั ที ปั จจุบนั ทางร้านได้นาํ หิ นฝุ่ นมาจาก อําเภอนํ้า
ยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งในพื้นที่น้ นั มีบริ เวณติดกับภูเขา สามารถหาหิ นฝุ่ นที่มีคุณภาพ
2) สู ตรที่ใช้ในการผลิตอิฐบล็อก ในการผลิตอิฐบล็อกของร้าน ประกอบด้วย หิ นฝุ่ น ปูน ทราย และ นํ้า
โดยอัตราส่ วน ดังนี้ โม่ผสม ประกอบด้วย หิ นฝุ่ น 20 ครุ ปูน 4 ครุ นํ้า 1 ครุ และดินทราย 1 ครุ
3) คนงานหรื อแรงงาน ในปั จจุ บนั มี ภาวะขาดแคลนแรงงานมาก จึ งทําให้กาํ ลังการผลิตน้อย ถึงแม้จะมี
เครื่ องจักรมากก็ตาม อีกทั้งงานอัดอิฐบล็อกเป็ นงานที่หนัก และอาศัยการทํางานเป็ นทีม ซึ่ งปั จจุบนั ทีมอัดอิฐบล็อกที่
มีอยูน่ ้ นั ขาดวินยั ในการทํางานมาก ทําให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและงานขายหน้าร้าน
4) เครื่ องจักร ในการทํางานต้องอาศัยแต่ไม่ช่วยกันดูแลรักษา ทําให้เกิดปั ญหาบ่อย สื บเนื่ องมาจากแรงงาน
ขาดความรู ้หรื อขาดประสบการณ์
4.3 ข้อมูลดิบที่ได้จากการสัมภาษณ์ทีมอัดอิฐบล็อก มีรายละเอียดดังนี้
จากการสอบถามเจ้าของร้านแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ลงไปสอบถามจากทีมผลิตอิฐบล็อกโดยตรง ทีมอัดอิฐบล็อกให้
ข้อมูลว่า ในการผลิตอิฐบล็อก มีอิฐบล็อกที่ผดิ รู ป แตกหัก ประมาณ 100 ก้อนต่อ 1000 ก้อน
และมีการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่ องจักรเกิดปั ญหา
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4.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดโดยแผนภูมิกา้ งปลา
จากแผนภูมิกา้ งปลา สามารถอธิ บายออกมาเป็ นสาเหตุหลัก ๆ 4 เรื่ อง และแยกสาเหตุ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงคําอธิ บายสาเหตุและปั ญหา
เรื่ อง
สาเหตุ
คําอธิ บาย
หิ นฝุ่ นไม่ได้ตามคุณภาพที่ตอ้ งการ
หิ นฝุ่ นในแต่ละพื้นที่คุณภาพไม่เหมือนกัน
ขาดวัตถุดิบ/ ปูนขาดสต็อก
เกิดจากพนังงานหน้าร้านบกพร่ องในหน้าที่ในการ
check stock ปูน ทําให้ไม่มีปูนในการผลิต จึงเกิด
1. วัตถุดิบ
เวลารอคอย (waiting time)
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนไม่พอดี กบั วัตถุดิบอื่ นๆทําให้การยึดเกาะ
กันของ หิ น ปูน ทราย นั้นมีนอ้ ย
ปูนหรื อส่ วนผสมเสร็ จแข็งตัวตกค้าง
ส่ วนผสมเสร็ จตกค้างและแข็งตัวอยูใ่ นโมผสม ทําให้
อยูใ่ นโม่ผสม
อัตราส่ วนผสมไม่คงที่
ขาดแคลนแรงงาน
แรงงานเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญมากและมีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตมา เนื่องจากการผลิตอิฐบล็อกเป็ น
ทีม ต้องรู ้ใจกัน และตั้งอาศัยความรู ้และประสบการณ์
ขาดความรับผิดชอบ/ขาดการเอาใจใส่ / ทีมอัดอิฐบล็อกไม่ใจใส่ ในการทํางานทําให้การผสม
ขาดวินยั
ส่ วนผสมอาจจะไม่ตรงตามสู ตรและหากทํางานแบบ
เร่ งรี บ ไม่รู้จกั สังเกต ก็อาจจะส่ งผลให้อิฐบล็อกไม่มี
2. บุคคลากร
คุ ณ ภาพ อี ก ทั้ง ยัง ขาดวิ นั ย และไม่ รู้ จัก หน้ า ที่ ข อง
ตนเอง
ขาดความรู ้
ขาดความรู ้ในการดูแลเครื่ องจักร เช่นการตรวจสภาพ
เครื่ องจักร
พนักงานหน้าร้านและโรงงานอิฐบล็อก การไม่ สื่ อสารกั น ระหว่ า ง2ฝ่ ายทํา ให้ เ กิ ด ความ
ไม่สื่อสารกัน
ผิดพลาดในเรื่ องของการสั่งปูนเนื่ องจาก ในการสั่ง
ปูนปูน ต้องเบิกมาจากสาขาใหญ่
3. เครื่ องจักร
เครื่ องโฮโดลิค
เครื่ องโฮโดลิคมีปัญหาบ่อยทําให้ตอ้ งหยุดการทํางาน
รถตัก /รถยก
รถตักพังเนื่ องจากไม่มีคนดูแลและคนงานขาดความรู ้
ทําให้ไม่มีใครตรวจเช็ค
แม่พิมพ์บล็อก
แม่ พิ ม พ์บ ล็ อ กสึ ก หรอ ทํา ให้ ก ารขึ้ น รู ป อิ ฐ บล็ อ ก
ไม่ได้ตามคุณภาพ
การทํางานเป็ นการเหมาเป็ นที มและคิ ดเหมา ทําให้
4. กระบวนการ ไม่มีขอ้ กําหนดการทํางานที่ชดั เจน
ที มอัดอิ ฐบล็อกทํางานบ้างขอหยุดบ้าง ส่ งผลให้อิฐ
ทํางาน/การ
บล็อกไม่เพียงพอ จึงต้องมีมาตรการเด็ดขาดเรื่ องของ
ปฏิบตั ิงาน
เวลาการผลิต
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4.5 ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีที่นาํ มาใช้
การประยุ ก ต์ ใ ช้ต ามแนวคิ ด และทฤษฏี PDCA ภายใต้ห ลัก แนวคิ ด ของทฤษฏี TQM โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4 แสดง แนวคิดของทฤษฏี TQM ที่นาํ มาประยุกต์ใช้
ลําดับ ปั ญ ห า ที่ ทํ า ก า ร หลักที่ใช้
แนวทางแก้ไข
แก้ไข
1
วัตถุดิบ
Quality
เลื อ กวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ คุ ณ ภาพที่ ดี ใ ห้ กับ สิ น ค้า และสร้ า ง
ความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
2
บุคคลากร
Total, Quality มีการพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างเจ้าของกิจการและบุคคลากร เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน ทํางานง่ายขึ้น
3
เครื่ องจักร
Management มีคาํ สั่งจากเจ้าของกิจการให้มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรก่อนทํางานทุก
เช้าอย่างสมํ่าเสมอ และจัดเปลี่ยนเครื่ องจักรเข้าซ่อมแซมอย่างถูกวิธี
4
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น Management กําหนดมาตรฐานของการขาด ลา สาย ให้ชดั เจน
ของบุคคลากร
มี ก ารตัก เตื อ นด้ว ยเหตุ แ ละผล สร้ า งแรงจู ง ใจให้บุ ค คลากรเกิ ด
ความอยากทํา งานมากขึ้ น รั บ รู ้ รั บ ฟั ง ปั ญ หาของบุ ค คลากรเพื่ อ
หาทางแก้ไขร่ วมกัน
ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพให้สมบูรณ์ยงิ่ นั้น ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ นําหลักแนวคิด 14 ข้อของ ดร.เดมมิ่ง แต่เลือก
มาประยุกต์และปฏิบตั ิตลอดการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
4.6 ผลการดําเนินงานการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
จากการดําเนิ นงานในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า ผลการทดลองทั้งหมดสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ผลิตได้จริ ง โดยวัดในเรื่ องของ จํานวนการผลิต จํานวนของเสี ย และระยะเวลาในการผลิต
4.6.1 ปั จจัยหลักที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อก ที่พบในการทดลอง คือ
1) วัตถุดิบ
2) บุคคลากร
3) เครื่ องจักร
4) การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
4.6.2 จากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกให้ประสบความสําเร็ จนั้น ผูว้ ิจยั
จะต้องทําการควบคุม ปั จจัยต่างๆดังต่อไปนี้
1) เพิ่มความรอบครอบในการตรวจสอบในทุ กๆขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต ก่อนจะนําอิ ฐ
บล็อกออกจากแม่พิมพ์
2) สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความอยากทํางานอยูเ่ สมอ
3) นําผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดูแลเครื่ องจักรและการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นให้ถูกวิธี
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4) มี ก ารพูดคุ ย ถึ งความต้องการของสภาพปั จ จุ บ ันการขายหน้าร้ านและปรั บความเข้า ใจกับ
บุคลากรให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ขและสบายใจต่อไปได้
4.7 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
การปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต อิ ฐ บล็ อ กในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2559 พบว่ า
กระบวนการผลิตมี ทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีข้ ึ นอย่างเห็ นได้ชดั อิฐบล็อกที่ เสี ยหายหรื อแตกมี จาํ นวน
ลดลงมากและจํานวนการผลิตของอิฐบล็อกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดง ผลการเปรี ยบเทียบผลการทดลอง
ระยะเวลา
รายการ
พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม
รวม
เฉลี่ย
2559
2559
2560
จํานวนผลิตต่อเดือน
29,136
43,350
48,200
120,686
40,228.66
จํานวนปูน
250
350
400
1,000
333.33
อิฐบล็อกไม่ได้คุณภาพ
2,913
433
482
3,828
1,276.00
ของเสี ยคิดเป็ น %
10%
1%
1%
จากการเปรี ยบเทียบปริ มาณการผลิตในแต่ละเดือนและการลดของเสี ย ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผล
ก่อนและหลังการปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดง ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ก่อนปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน หลังปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
1. วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ

1. มี การตรวจสอบคุ ณภาพและตรวจเช็ควัตถุดิบทุ กขั้นตอนตั้งแต่จัดซื้ อวัตถุ ดิบ
จนกระทัง่ การผสมวัตถุดิบ ทําให้อิฐบล็อกมีความหนาแน่ น แข็งแรง และเป็ นทรง
สวยงามมากขึ้น
2. หลังจากมี การพูดคุยปรั บความเข้าใจทําให้บุคคลากรมี ความรั บผิดชอบในการ
ทํางานมากขึ้ น มี ความเข้าใจตรงกันมี การสื่ อสารที่ ชัดเจน สามารถแก้ไขปั ญหา
เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี

2. บุคลากรขาดคุณภาพ
-ขาดวินยั ในตัวเอง
-ขาดความรู ้
- ขาดการสื่ อสารที่ดี
3. กระบวนการผลิ ตขาดการ 3. มีการผลิตที่ตรงตามสู ตรส่ วนผสม ตรงตามคุณภาพที่กาํ หนด ทําให้การเกิดของเสี ย
ควบคุม
ลดลง และปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้น
4. เครื่ องจักรชํารุ ด
4. การปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรที่ชาํ รุ ดเข้ารับการ ซ่ อมแซม ทําให้การทํางานไม่สะดุด ไร้
ปั ญหา และผลิ ตได้อย่างต่อเนื่ อง อี กทั้งยังเป็ นการสร้ างความรอบครอบให้พนักงาน
ตรวจเช็คเครื่ องจักรทุกเช้าก่อนปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นการช่วยกันดูแลรักษาอีกด้วย
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี TQM (Total Quality Management) ทฤษฎี PDCA ทฤษฎี
ประสิ ทธิ ภาพ และทฤษฎีกา้ งปลา จนนําไปสู่ การประยุกต์ใช้เพื่อการทดลองปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต
อิฐบล็อก ในกรณี ศึกษานี้ สามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้จริ งหรื อไม่ และช่วยลดปั ญหาหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานในด้านใด
จากคําถามงานวิจยั เครื่ องมือ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง และยัง
ช่วยพัฒนาคุณภาพการทํางานของพนักงานได้จริ ง สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้กบั องค์กร อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริ มาณ
การผลิตให้มีปริ มาณเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง ส่ งผลให้การสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และไม่จาํ เป็ น
ที่จะไปซื้ อกับผูจ้ าํ หน่ายรายอื่น ซึ่ งจากการวิจยั ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
กําจัดของเสี ย (Eliminate Waste) หรื อ ของเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero Defect : ZD) มี ความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พิพฒั พงศ์ ศรี ชนะ และพรประเสริ ฐ ขวาลําธาร (2555) ศึกษาเรื่ อง การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
กรณี ศึกษา บริ ษทั มหาอาณาจักร พบว่า การปรั บปรุ งกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมคุณภาพ
(TQM) สามารถลดของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการผลิตได้จริ ง ผลจากการเปรี ยบเทียบก่อนก่อนปรับปรุ ง มีความถี่ 705 และ
หลังการปรับปรุ งพบว่า ความถี่ลดลงที่ 564
การปรับปรุ งกระบวนการผลิต มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วทัญญู ทัศนเอี่ยม (2556) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งกระบวนการทํางานระหว่างแนวทางลีน
และแนวทางลีน-ทีคิวเอ็มในโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ พบว่า การมีส่วนร่ วมของพนักงานสามารถลดรอบเวลาการ
ผลิ ตได้ถึง 25.15% ในเวลาเพียง 9 เดื อน โดยผูว้ ิจยั ได้เลื อกนํามาประยุกต์ใช้ได้แก่ การผลิ ตแบบลี น การบริ หาร
คุณภาพโดยรวม(TQM) และการวิเคราะห์ปัญหาโดยเครื่ องมือ 7 อย่าง
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณการผลิตและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เอมอร เพชรชูศรี (2553) ศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดส่ งสิ นค้าโดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมย่อยต่างๆ
ของการจัดการคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQM) โดยในการส่ งสิ นค้ากําหนดไว้ไม่ เกิ น14วันหลังสั่งซื้ อ พบว่า TQM
สามารถปรับปรุ งการจัดส่ งให้เร็ วขึ้นจากเดิมมีความล่าช้าเกิน 14 วันเฉลี่ยอยูท่ ี่ ร้อยละ 44.50 หลังการปรับปรุ งทําให้
การจัดส่ งมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ26.50
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี รพงษ์ ขันทอง (2554) ศึกษา
เรื่ อง การปรับปรุ งคุณภาพการผลิตโดยใช้เทคนิ คการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรและลีน กรณี ศึกษา กระบวนการ
หยอดกาว RTV ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่ องการลดของเสี ย และบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ จากผลการวิจยั พบว่า
สามารถลดมูลค่าของเสี ยได้จริ ง จากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 103,328.97 บาท เหลือเพียง 1,643.37 บาท และยังทําให้บุคลากร
มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมากขึ้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
จากวิธีการและแนวทางของทฤษฎี TQM และ PDCA สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ตอิ ฐ
บล็อกให้เกิดผลสมฤทธิ์ โดยสรุ ปเป็ นเรื่ องและแก้ไขปรุ งปรุ งตามสาเหตุของปั ญหาได้ดงั นี้
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วัตถุดิบ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา พบว่า หิ นฝุ่ นที่เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่ได้
ตามคุณภาพที่ตอ้ งการ ขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ คือ ปูนขาดสต็อก ทําให้ส่งผลต่อการผลิต ล่าช้าและเกิดเวลา
รอคอย และอัตราส่ วนผสม ผูว้ ิจยั จึ งศึกษาหลักของ คุณภาพ (Quality) ในแนวทางของทฤษฎี TQM โดยการเลือก
วัตถุดิบที่ มีคุณภาพเพื่อคุ ณภาพที่ ดีให้กบั สิ นค้าและสร้ างความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้ างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า คือ
กําชับพนักงานขับรถให้ตรวจสอบคุณภาพหิ นฝุ่ นก่อนซื้ อทุกครั้ง หากพบว่า หน้าหิ นไม่สวยหรื อ หิ นฝุ่ นมีฝนปู
ุ่ นน้อย
จะต้องโทรมารายงานก่อนทุกครั้ง ซึ่ งในวิธีการนี้ ตอ้ งมีความไว้ใจ เชื่อใจในตัวพนักงาน เนื่ องจากเราไม่ได้เห็นสิ นค้า
จริ งเอง และต้องอาศัยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการวัตถุดิบ ผูร้ ับผิดชอบส่ วนหน้าขาย ต้องคอยตรวจสอบคลังปูนอยูเ่ สมอ เพื่อ
ป้ องกันการขาดสต็อกของปูน โดยผูร้ ับผิดชอบส่ วนหน้าขาย จะต้องตรวจสอบจํานวนของปูนในโกดังและส่ งรายงาน
ในทุกเย็นเพื่อทางสํานักงานใหญ่จะได้ส่งปูนออกมาในเช้าวันต่อมา
อัตราส่ วนผสม ต้องตรงตามสู ตรที่ เจ้าของกิ จการกําหนดไว้ เจ้าของกิ จการต้องลงพื้นที่ ตรวจสอบและ
พู ด คุ ย กับ ส่ ว นผลิ ต เป็ นประจํา เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาในเรื่ อ งของอัต ราส่ ว น แนวทางดัง กล่ า วสามารถปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตและดําเนิ นงานในการผลิตให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้สินค้าที่ มีคุณภาพ สร้ างความ
พอใจให้แก่ลูกค้าอย่างมาก
บุคลากร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดหลักการของ Total และ Quality ภายใต้แนวคิดของ TQM คือ T (Total)
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม Q (Quality) การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การ
เป็ นหลัก นอกจากนี้ คุณภาพยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรคุณภาพที่เรี ยกว่า PDCA cycle สาเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั ได้ มีการเสนอ
แนวทางให้เจ้าของกิจการพูดคุย เปิ ดใจ รับฟั งในส่ วนของพนักงานมากขึ้น และจากที่มีการพูดคุยกันมากขึ้นระหว่าง
เจ้าของกิ จการและบุ คคลากร เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกัน ทํางานง่ ายขึ้ น เกิ ดการเห็ นอกเห็ นใจกันทั้งสองฝ่ าย
พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น สื่ อสารกันชัดเจนทําให้การทํางานราบรื่ น
เครื่ องจักร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวทางของ TQM โดยยึด แนวทาง M (Management) คือ ระบบของการจัดการ
หรื อบริ หารคุณภาพขององค์การ โดยแนะนําให้เจ้าของกิจการตรวจสอบเครื่ องจักรและบํารุ งซ่ อมแซ่ มอยูเ่ สมอ โดย
ในระหว่างนั้นต้องไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต ดังนั้น มีคาํ สั่งจากเจ้าของกิจการให้มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรและ
จัดเปลี่ยนเครื่ องจักรเข้าซ่ อมแซมอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังกําชับพนักงานทุกฝ่ ายให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนทํางานทุกเช้า
อย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เครื่ องจักรต่อๆสามารถใช้งานได้นานขึ้นและส่ งผลต่อการทํางานที่ไม่สะดุด ล่าช้าอีกด้วย
กระบวนการทํางาน/การปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นอีกสาเหตุที่สาํ คัญมากต่อกระบวนการผลิต หากไม่มีขอ้ ปฏิบตั ิ
หรื อ ข้อ กํา หนดที่ ชัด เจน เนื่ อ งจากว่า ในกระบวนการผลิ ต นั้น ควบคุ ม ตั้ง แต่ ต ัว บุ ค ลากร คื อ เริ่ ม ผลิ ต จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการผลิต ดั้งนั้นในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั จึ งได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย ให้เจ้าของกิจการกําหนดข้อปฏิ บตั ิที่
ชัดเจนในการทํางานมากขึ้น และพูดคุยตกลงทําความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ ายเนื่ องจากว่า ใน
การทํางานเป็ นการเหมาเป็ นที มและคิ ดเหมา ทําให้ทีมอัดอิ ฐบล็อกทํางานบ้างขอหยุดบ้าง ส่ งผลให้อิฐบล็อกไม่
เพียงพอ จึงต้องมีมาตรการเด็ดขาดเรื่ องของเวลาในการผลิต
แนวทางทั้งหมดนี้ผวู ้ จิ ยั นําหลักทั้ง 3 ข้อ ของ TQM คือ ให้ความสําคัญกับลูกค้า ให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมใน
การทํางาน และ ทําการพัฒนาอย่างจริ งจังต่อเนื่อง
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การวางแผนและวิเคราะห์แก้ไขด้วยแนวคิดทฤษฏีของ PDCA เข้ามาช่วยในทุกเรื่ อง เพื่อนําไปสู่ เกิดผลสม
ฤทธิ์ ภาพรวมดังนี้
1) การพูดคุ ย ปรั บความเข้าใจและแนะนํา ให้ความรู ้ แ ก่ บุ คลากร การเฝ้ าติ ดตาม การปฏิ บ ัติงานของ
บุคลากรอย่างใกล้ชิด ทําให้บุคลากรเกิดความตั้งใจ มุ่งมัน่ และรับผิดชอบในงานที่ทาํ มากขึ้น จึงส่ งผลให้กระบวนการ
ทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นตามไปด้วย
2) ปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3) สามารถลดของเสี ยที่เกิดจากการผลิตได้อย่างเห็นได้ชดั
6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า หลังจากการดําเนิ นปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกใน
ครั้งนี้ ได้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยแบ่งเป็ น 2 แนวทางดังนี้
6.2.1) ข้อเสนอแนะสําหรับธุรกิจ
1) ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อก ควรจัดให้มีคู่มือวิธีการใช้งาน รวมถึงการ
จัดฝึ กอบรมการซ่อมแซมเครื่ องจักรเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
2) เจ้าของกิจการควรมีการตรวจเช็คสภาพสิ่ งแวดล้อมและเครื่ องจักรด้วยตนเอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของบุคคลากรหรื อพนักงาน เพื่อเกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
3) บุคลากรในทุกส่ วนต้องให้ความร่ วมมือ เพื่อมุ่งไปที่จุดหมายหรื อเป้าหมายเดียวกัน
6.2.2) ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัย
1) ในการวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึ กษาต้นทุ นของอิ ฐบล็อกเพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการลดของเสี ย ลด
ต้นทุน และหาแนวทางการแก้ไข เนื่องจากว่า ปั จจุบนั การแข่งขันของโรงงานผลิตอิฐบล็อกมีการแข่งขันสู งขึ้น
2) ในการวิจยั ครั้ งต่อไป สามารถใช้นาํ แนวคิดและทฤษฏี ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ในสายการผลิตอื่นๆได้
และ
3) ควรศึกษากระบวนการอิฐบล็อกที่จะทําให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตมากกว่าเดิม
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