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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทอกระสอบ กรณีศึกษา บริษัทผลิต
กระสอบพลาสติกทอสาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดของเสียในกระบวนการทอกระสอบของบริษัทกรณีศึกษา
และเพื่อลดขอผิดพลาดในการทํางานของพนักงานในการสอดดายผิดรูและเปรียบเทียบปริมาณของเสียก อนและ
หลังการปรับปรุง จากการศึก ษา พบวา ในกระบวนการทอกระสอบเกิดของเสียที่เกิดจากการทอผิดรูปแบบ
เนื่องจากเมื่อดายในกระสวยหมดหรือขาด เครื่องทอกระสอบจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและพนักงานจะตองทํา
การสอดดายในรูซี่ตะกรอและเปดเครื่องทํางานใหม แตเนื่องจากรูซี่ตะกรอของเครื่องทอกระสอบมีความถี่มาก
และสลับนอกในเปนฟนปลาทําใหพนักงานสอดเสนดายผิดรู ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหา
โดยการใชหลักการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) โดยการทําสีที่ซี่ตะกรอซึ่งจะทําใหการมองเห็นรูซี่
ตะกรอของพนักงานมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นและงายตอการปฏิบัติงาน เพื่อลดขอผิดพลาดในการสอดดายผิดรู
ของพนักงาน และเพื่อลดของเสียในกระบวนการทอกระสอบพลาสติกที่บริษัทกรณีศึกษา ผลจากการปรับปรุง
พบวา จํานวนครั้งในการสอดดายผิดรูกอนปรับปรุงเทากับ 106.67 ครั้ง/เดือน หลังการปรับปรุงเทากับ 32.67
ครั้ง/เดือน ลดลง 74 ครั้ง/เดือน ทําใหปริมาณของเสียเฉลี่ยจากการสอดดายผิดรูลดลง คือ ปริมาณของเสียเฉลี่ย
กอนปรับปรุงเทากับ 318.30 เมตร/เดือน หลังการปรับปรุงเทากับ 97.48 เมตร/เดือน ปริมาณของเสียลดลง
220.82 เมตร/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 69.37 ซึ่งสามารถลดตนทุนคาใชจายของของเสียที่เกิดจากการสอด
ดายผิดรูเปนจํานวนเงินเฉลี่ย 1,768 บาท/เดือน
คําสําคัญ : กระสอบพลาสติก เครื่องทอกระสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย การควบคุม
ดวยการมองเห็น
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Abstract
This research was conducted to investigate an efficiency enhancement of the sack
weaving process, a case study of the Thor San Plastic Sack Production Company. The objectives of
the research were 1) to reduce waste in the weaving process, 2) to reduce employees’ errors
in inserting threads into the wrong holes, and 3) to compare the amount of waste before and
after enhancement. The results showed that waste production during the weaving process
occurred due to imperfect weaving that was caused by the running-out or broken threads in
the bobbins. Once this happened, the weaving machine stopped automatically and the
employees would have to manually insert the threads into the holes and rerun the machine.
Since the holes of the Ruzi heddle of the weaving machine, were too narrow and switching off
in a zigzag line, it caused the employees to always insert the threads into the wrong holes. The
research team had therefore proposed solutions to such problem by employing the principle of
visual control with its deployment to the machine by coloring the Ruzi heddle. This would
enhance the employees’ vision to accurately insert the threads into the holes with an easeof-use operation. Their insertion errors as well as waste production could then be effectively
reduced as a result. The results showed after study that the numbers of wrong–hole insertions
before and after enhancement were 106.67 times and 32.67 times a month respectively (a 74-time
reduction per month). The average wastes caused by wrong-hole insertions before and after
enhancement were 318.30 meters and 97.48 meters a month respectively (a 220.82-meter
reduction or equivalent to 69.37% per month). This reduced the cost of waste production
during the weaving process with an average amount of 1,768 baht a month.
Keywords : Plastic Sacks, Sack Weaving Machine, Efficiency Enhancement in Production, Waste
Reduction, Visual Control

1. บทนํา (Introduction)
ปจจุบันประเทศไทย เปนประเทศที่มีพื้นฐานความพรอมทางทรัพยากรดานการเกษตรทั้งดิน น้ํา อากาศ
และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก ถือไดวาเปนแหลงผลิตอาหารหลักๆ ของโลก และยังมีความ
มั่นคงดานอาหารที่พึ่งพาตนเองและเสริมคาภาคธุรกิจอื่นไดอยางมั่นคง ทั้งภาคการทองเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจ การเกษตรไทยเปนพื้นฐานของคนในประเทศมีผลผลิตทางการเกษตรสงออกสูตลาดเปนจํานวน
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มากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญ คือ ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรที่
แปรรูปแลว เชน ขา วสาร น้ํ าตาล แปงมั น อาหารเลี้ ยงสั ตว ปุยเคมี และอื่นๆ เป นตน ดังนั้นบรรจุ ภัณฑ ที่ใ ช
สําหรับบรรจุผลผลิตทางการเกษตรหรืออื่นๆ คือ กระสอบ ซึ่งปริมาณการผลิตกระสอบจะตองมีเพียงพอตอความ
ตอ งการของผลิต ภั ณฑ เหลา นี้ และกระสอบที่นิ ย มใช กั นมากในป จจุ บั น คื อ กระสอบพลาสติ ก ซึ่งกระสอบ
พลาสติกมี 2 ชนิด คือ กระสอบพลาสติกเคลือบแข็งหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา กระสอบกราเวียร และกระสอบ
พลาสติกขาวธรรมดา จากในสภาวะปจจุบันมีความตองการในการใชกระสอบพลาสติกแทนกระสอบปานเพื่อ
นํามาบรรจุผลิตภัณฑและสินคาประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก ดังนั้นการผลิตกระสอบพลาสติกใหไดคุณภาพและ
ปริมาณที่ตองการถือเปนปจจัยสําคัญ เพราะจะทําใหบริษัทผูผลิตกระสอบพลาสติกสามารถสูกับคูแขงขันรายอื่น
ได ซึ่ งบริ ษัท กรณี ศึกษา ดํา เนิน ธุรกิ จเกี่ ยวกับ การผลิต กระสอบพลาสติกทอสาน จากขอ มูลการทอกระสอบ
ทั้งหมด ในเดือนธันวาคมป พ.ศ.2558 ถึง เดือนมีนาคม ป พ.ศ.2559 มียอดการผลิตกระสอบรวมเฉลี่ยเทากับ
2,943,252 เมตรตอเดือน จํานวนของเสียที่เฉลี่ยเทากับ 82,660 เมตรตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.82
จากการศึกษา พบวา เครื่องจักรในกระบวนการทอกระสอบพลาสติกมีความซับซอนและยากตอการใชงาน
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากรูซี่ตะกรอของเครื่องทอกระสอบสานมีความถี่และสลับ
นอกในเปนฟนปลาทําใหพนักงานสอดเสนดายผิดรู จึงเกิดการทอผิดรูปแบบทําใหเกิดของเสีย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงคเพื่อลดของเสียในกระบวนการทอกระสอบของบริษัทกรณีศึกษา และเพื่อลดขอผิดพลาดในการ
ทํางานของพนักงานในการสอดดายผิดรูและเปรียบเทียบปริมาณของเสียกอนและหลังการปรับปรุง โดยการใช
หลักการความคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) ซึ่งจะนํามาปรับใชกับเครื่องจักรโดยการทําสีที่ซี่ตะกรอทํา
ใหการมองเห็นของพนักงานในการสอดดายเขารูซี่ตะกรอมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นและงายตอการใชงานสําหรับ
พนักงาน เพื่อลดขอผิดพลาดในการสอดดายผิดรูของพนักงาน และเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทอ
กระสอบพลาสติก

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
หลั ก การ ECRS หมายถึ ง เป น หลั ก การที่ ป ระกอบด ว ย การกํ า จั ด (Eliminate) การรวมกั น
(Combine) การจัดใหม (Rearrange) และการทําใหงาย (Simplify) ซึ่งเปนหลักการงายๆ สามารถอธิบายได
ดังนี้ E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนในกระบวนการออกไป C = Combine
หมายถึง การรวมขั้นตอนการทํางานเขาดวยกันเพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทํางาน R = Rearrange
หมายถึง การจัดลําดับงานใหมใหเหมาะสม S = Simplify หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางานหรือสรางอุปกรณ
ชวยใหทํางานไดงายขึ้น [1]
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การควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) เปนวิธีควบคุมบริหาร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน
และควบคุมใหการทํางานเปนไปอยางถูกตอง โดยแสดงมาตรฐานเทียบกับสถานะจริงทําใหสามารถระบุความ
บกพรองไดทันทีดวยการมองเห็น นั่นหมายถึง การนําเสนอขอมูลที่มีอยูมานําเสนอใหเขาใจไดงายขึ้นดวยการ
แปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของตารางปาย สติ๊กเกอร กระดาน สัญลักษณภาพแผนภาพ เปนตน [2]
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา โดยไมใหเกิด
ความสูญเปลาหรือสูญเสีย ทรัพยากรตาง ๆ คือ ปจจัยที่ใชในการผลิต ซึ่งไดแก แรงงาน เครื่องจักร วัตถุ ดิบ เวลา
โดยทั่วไปแลว เราจะพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพจากปจจัยการผลิตที่ใชไดจริงกับปจจัยที่ใชการผลิตมาตรฐาน [3]
การวิเคราะหจุดคุมทุน จุดคุมทุน (Breakeven Analysis) คือ จุดที่รายไดกับรายจายเทากัน คือ
กําไรเปนศูนย การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนการวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน รายได และผลกําไรที่ปริมาณ
การผลิตตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุนเหมาะกับโครงการระยะสั้นๆ เงื่อนไขตางๆ ไมเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ
เพราะถามีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทําใหการตัดสินใจคลาดเคลื่อนได บางครั้งก็ใชในการพยากรณการผลิต ใน
อนาคตได [4]
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขวัญใจ โชคไพบูลย [5] ไดทําการศึกษาการประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีน กรณีศึกษากระบวนการ
ผลิตสิ่งพิมพ ไดทําการปรับปรุงโดยเลือกใชเครื่องมือแนวคิดลีนมาประยุกตใช ไดแก การลดเวลาการเปลี่ยนงาน
(Set Up Time) ดวยหลักการ SMED การจัดเตรียมและบริหารพื้นที่วัสดุ (Point Used Material) การลดความ
สูญเปล าดวยหลักการ ECRS การลดความสูญ เปลาในงานสํ านักงานดวยการวิเคราะห กระดาษมวนและการ
ควบคุมดวยสายตา (Visual Control) หลังจากการปรับปรุงสามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องพิมพได ลดการจัด
พื้นที่เก็บวัตถุดิบที่เบิกมาจากในคลังวัตถุดิบ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในแผนกเย็บลวด สามารถลดเลาการ
ทํางานรวมลง ลดเวลาในขั้นตอนการเขียนรายงานเคลมสงลูกคา การปรับปรุงสภาพพื้นที่การทํางานใหพนักงาน
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วขึ้น
อรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ [6] ไดทําการศึกษาการปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียในการผลิต
หองสะอาด โดยใชเทคนิคการปรับปรุงงาน จากนั้นนําผลวิเคราะหที่ไดมาทําวิเคราะห 4M ประกอบดวย คน
เครื่องจักรวัตถุดิบ และวิธีการทํางาน เพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงงานผลจากการใชเครื่องมือควบคุม คุณภาพ
พบวา การกระตุนใหเกิดจิตสํานึกของการประหยัด การเพิ่มคาแรงจูงใจ คูมือการปฏิบัติงานเทคนิคการควบคุม
ดวยการมองเห็น (Visual Control) และเทคนิคการทําใหงายขึ้น (Simplify) ของหลั กการแบบ ECRS มา
ปรับปรุงและแกไขซึ่งกอนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มีคาเฉลี่ยของปริมาณของเสียเทากับรอยละ 75.72 หลังทําการ
ปรับปรุงของเสียมีปริมาณลดลงเหลือรอยละ 55.03 ลดลงรอยละ 20.69
สุดารัตน ไวเร็ว และปริญ วีระพงษ [7] ไดทําการศึกษาการลดของเสียเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานโดยใชระบบการควบคุมดวยการมองเห็น กรณีศึกษา บริษัท อิเล็ กทรอนิกส ประเทศไทย (จํากัด) โดยใช
การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการทํางานในการปฏิบัติงานของสายการผลิตจากนั้นจึงนําเครื่องมือแผนผังกางปลา
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และยั งนํา เครื่ องมือ การวิเคราะห ชองวา ง (Gap Analysis) มาช ว ยในการวิ เคราะหป ญ หาในครั้งนี้ และได
ดําเนินการแกไขปญหาในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยการนําระบบการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual
Control) พบวา สามารถลดของเสียจากเดิม 23 เปอรเซ็นต ลดลงเหลือเพียง 12 เปอรเซ็นต และสามารถเพิ่ม
ยอดการผลิตไดถึง 11 เปอรเซ็นต

3. วิธีการวิจัย (Methodology)
3.1 ศึกษาขอมูลการผลิตกระสอบพลาสติกทอสาน
บริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทที่ผลิตกระสอบพลาสติกทอสาน ผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคามีการ
แบงสายการผลิตหลักออกเปน 8 แผนก คือ แผนกผลิตเสนดาย แผนกทอกระสอบ แผนกเคลือบ แผนกพิมพใบ
และมวน แผนกตัดเย็บและจับจีบบิดขาง แผนกเย็บกนถุงและสวมถุงใน แผนกซีลปากประสอบ และแผนกบรรจุ
หีบหอ จากการศึกษา พบวา ในกระบวนการทอกระสอบมีของเสียเกิดขึ้นสองลักษณะ คือ การทอผิดรูปแบบและ
การทอกระสอบเปนรู ดังรูปที่ 1-2

✓Good

✗No Good

รูปที่ 1 กระสอบทอสานถูกรูปแบบและกระสอบทอสานที่ผิดรูปแบบ
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การตอดายเปนปมตั้ง

กระสอบเปนรู

รูปที่ 2 ลักษณะของการตอดายเปนปมตั้งและกระสอบที่เปนรูเนื่องจากการตอดายเปนปมตั้ง
3.2 วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
คณะผูวิจัยไดนําแผนผังกางปลา (Cause & Effect Diagram) มาเปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะห
ปญหาในกระบวนการทอกระสอบ เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหาของเสียที่เกิดจากการสอดดายผิดรูและการ
ตอดายเปนปมตั้ง

รูปที่ 3 แผนผังกางปลาวิเคราะหสาเหตุของการสอดดายผิดรู
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รูปที่ 4 แผนผังกางปลาวิเคราะหสาเหตุของการตอดายเปนปมตั้ง
3.2.1 วิเคราะหสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาของเสียจากการสอดดายผิดรู
สาเหตุ เกิดจากรูซี่ตะกรอมีจํานวนมากและมีความถี่สลับนอกในเปนฟนปลาทําใหพนักงาน
เกิดความสับสนในการมอง สงผลใหพนักงานสอดดายผิดรูทําใหกระสอบเกิดการทอสานผิดรูปแบบ
แนวทางการแกไขปญหา คือ การใช หลักการควบคุมด วยการมองเห็น (Visual Control)
เพื่อนํามาปรับใชกับเครื่องจักร โดยการทําสีที่ซี่ตะกรอใหมีความแตกตางกันซึ่งจะทําใหการมองเห็นรูซี่ตะกรอของ
พนักงานมีความถูกตองและมองเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3.2.2 วิเคราะหสาเหตุของและแนวทางการแกไขปญหาของเสียจากการตอดายเปนปมตั้ง
สาเหตุ เกิ ด จากเมื่ อ เวลาด า ยขาดพนั ก งานจะทํ า การต อ ด า ยที่ ข าด จากวิ ธี ก ารต อ ด า ย
แบบเดิมทําใหดายเปนปมตั้ง เมื่อเครื่องทอกระสอบทําการทอ ปมตั้งจะติดกับรูซี่ตะกรอทําใหเกิดการกระตุกของ
ดาย ซึ่งจะทําใหเกิดรอยขาดที่กระสอบ
แนวทางการแกไขปญหา คือ ใชหลักการ ECRS (หลักการ S = Simplify การทําใหงายขึ้น )
เพื่อนํามาปรับใชกับวิธีการทํางานของพนักงาน โดยการปรับปรุงการมัดดายที่ขาด ดวยวิธีการมัดแบบเงื่อนหัว
ลูกศร ซึ่งจะทําใหปมที่เกิดจากการมัดไหลผานรูซี่ตะกรอโดยไมเกิดการกระตุก
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4. ผลการวิจัย (Results)
4.1 ทําสีที่ซี่ตะกรอ
ถอดซี่ตะกรอของเครื่องทอกระสอบมาทําสี เพื่อใหเกิดความแตกตางและเพื่อใหพนักงานมองเห็น รู
ของซี่ตะกรอไดชัดเจน โดยซี่ตะกรอสีเหลืองติดตั้งดานใน สวนซี่ตะกรอสีฟาติดตั้งดานนอก

รูปที่ 5 การทําสีซี่ตะกรอและการติดตั้ง

รูปที่ 6 เครื่องทอกระสอบที่ทําสีเสร็จและเริ่มทํางาน
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4.2 ปรับปรุงวิธีการมัดดาย
ตารางที่ 2 วิธีการมัดดายแบบหัวลูกศร
ลําดับ

คําอธิบาย

1

นําปลายดายดานซายทับปลายดายดานขวา

2

ใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือดานซายจับปลายดาย
ทั้งสองไว

3

นําปลายดายหมายเลข 4 หมุนออมปลายดาย
หมายเลข 1 และ 2 และใชนิ้วหัวแมมือและ
นิ้วชี้ดานซายจับดายไว

4

ใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือดานขวาจับปลายดาย
หมายเลข 4 ไว

5

นําปลายดายเสนที่มือขวาจับพับขึ้นไปตรง
กลางระหวางปลายดายหมายเลข 1 และ 2

6

ใชนิ้วชี้กับนิ้วหัวแมมือดานซายจับตรงกลาง
ดายตัดกันไว

รูปภาพ

1
1
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ตารางที่ 2 วิธีการมัดดายแบบหัวลูกศร (ตอ)
ลําดับ

คําอธิบาย

7

ใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือดานขวาจับปลายดาย
หมายเลข 2 แลวสอดปลายดายหมายเลข 2
เขาไปในวงกลม

8

ใชนิ้วหัวแมมือดานซายกดดายไว ดังภาพ

9

เปลี่ยนมาใชนิ้วชี้และหัวแมมือดานขวาจับดัง
ภาพ

รูปภาพ

1
1

1

1
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10

ใชมือซายรวบปลายดายหมายเลข 1, 2 และ
3 ไว และใชนิ้วมือดายขวาจับปลายดาย
หมายเลข 4 ไว

11

มือขวาดึงปลายดายหมายเลข 4

12

ดึงใหแนนทั้งสองงขาง เสร็จขั้นตอนการมัด
ดายแบบหัวลูกศร
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4.3 เปรียบเทียบปริมาณของเสีย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียเฉลี่ย

ลํา
ดับ

1
2

กอนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
เดือน มี.ค. – พ.ค. พ.ศ.2559 เดือน มิ.ย. – ส.ค. พ.ศ.2559
จํานวนครั้ง
จํานวนครั้ง
ลักษณะของเสีย
ปริมาณของ
ปริมาณของ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เสียเฉลี่ย
เสียเฉลี่ย
(ครั้ง/
(ครั้ง/
(เมตร/เดือน)
(เมตร/เดือน)
เดือน)
เดือน)
สอดดายผิดรู
106.67
318.30
32.67
97.48
ตอดายเปนปมตั้ง 75.67
3.80
24.00
1.22
รวม
182.34
322.10
56.67
98.70

เปอรเซ็นต
ของเสีย
ลดลง (%)
69.37
67.89

รูปที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนครั้งในการสอดดายผิดรูและการตอดายเปนปมตั้ง

รูปที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณของเสียของการสอดดายผิดรูและการตอดายเปนปมตั้ง
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จากรูปที่ 7-8 พบวา จํานวนครั้งของการสอดดายผิดรูกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 106.67 ครั้ง/เดือน
หลังการปรับปรุง 32.67 ครั้ง/เดือน ลดลง 74 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 69.37 และจํานวนครั้งของการตอ
ดายเปนปมตั้งกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 75.67 ครั้ง/เดือน หลังการปรับปรุง 24 ครั้ง/เดือน ลดลง 51.67 ครั้ง/
เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 68.28 และปริมาณของเสียจากการสอดดายผิดรูกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 318.3 เมตร/
เดือน หลังการปรับปรุง 97.48 เมตร/เดือน ลดลง 220.82 เมตร/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 69.37 และปริมาณ
ของเสียจากการตอดายเปนปมตั้งกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 3.8 เมตร/เดือน หลังการปรับปรุง 1.22 เมตร/เดือน
ลดลง 2.58 เมตร/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 67.89
4.4 การวิเคราะหเพื่อหาระยะเวลาคืนทุน
จากการทํ า สี ที่ ซี่ ต ะกรอและการอบรมวิ ธี ก ารมั ด ด า ยแบบหั ว ลู กศร ซึ่ งพบว า มี ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินการทั้งหมดประกอบดวยคาสีคา (480 บาท) แรงงาน (1,200 บาท) และคาอบรมครึ่งวัน (300 บาท) รวม
คาใชจายทั้งหมด 1,980 บาท
ตนทุนรวม (ทั้งหมดในการปรับปรุง)

= 1,980 บาท

ของเสียที่ลดลงได

= 220.82 + 2.58 = 223.40 เมตร/เดือน

กระสอบที่เปนของเสีย

= 8 บาท/เมตร

ตนทุนที่ลดลงได

= 223.40 X 8

ระยะเวลาคืนทุน

= ตนทุนรวม / ตนทุนที่ลดได

= 1,787.20 บาท/เดือน

= 1,980 / 1,787.20 = 1.11 เดือน
จากการคํานวณระยะเวลาคืนทุน พบวา การทําสีซี่ตะกรอและการอบรมวิธีการมัดดายแบบหัวลูกศร
สามารถลดของเสียไดรวม 223.40 เมตร/เดือน คิดเปนมูลคา 1,787.20 บาท/เดือน ดังนั้นจึงสามารถคํานวณหา
ระยะเวลาคืนทุนไดเทากับ 1.11 เดือน

5. การอภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion)
จากการศึ กษาการเพิ่มประสิ ท ธิภ าพในกระบวนการทอกระสอบ ซึ่ งมีวั ต ถุป ระสงค เพื่อ ลดของเสี ย ใน
กระบวนการทอกระสอบ และเพื่ อลดข อผิดพลาดในการทํ างานของพนั กงานในการสอดด ายผิดรู โดยการใช
หลักการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) และหลักการ ECRS โดยไดทําการปรับปรุงดวยการทําสีซี่
ตะกรอและการปรับปรุงวิธีมัดดายแบบหัวลูกศร ซึ่งพบวาสามารถลดจํานวนครั้งของการสอดดายผิดรูไดจากเดิม
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เฉลี่ย 106.67 ครั้ง/เดือน หลังการปรับปรุง 32.67 ครั้ง/เดือน ลดลง 74 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 69.37
และจํานวนครั้งของการตอดายเปนปมตั้ งกอนการปรับปรุงเฉลี่ย 75.67 ครั้ง/เดือน หลังการปรับปรุง 24 ครั้ง/
เดือน ลดลง 51.67 ครั้ง/เดือน ลดลงคิดเปนรอยละ 68.28 และปริมาณของเสียจากการสอดดายผิดรูเฉลี่ยกอน
การปรับปรุง 318.3 เมตร/เดือน หลังการปรับปรุง 97.48 เมตร/เดือน ลดลง 220.82 เมตร/เดือน ลดลงคิดเปน
รอยละ 69.37 และปริมาณของเสียจากการตอดายเปนปมตั้งเฉลี่ยกอนการปรับปรุง 3.8 เมตร/เดือน หลังการ
ปรับปรุง 1.22 เมตร/เดือน ลดลง 2.58 เมตร/เดือน ลดลงคิด เปน รอยละ 67.89 และเวลาการสอดดา ยของ
พนักงานเกากอนการปรับปรุงเทากับ 8.29 วินาที/ครั้ง หลังการปรับปรุง 5.98 วินาที/ครั้ง ลดลง 2.31 วินาที
ลดลงคิด เปน รอยละ 27.86 และพนัก งานใหม กอนการปรับ ปรุงเทา กับ 14.06 วินาที/ครั้ง หลังการปรับ ปรุ ง
12.03 วินาที/ครั้ง ลดลง 2.03 วินาที ลดลงคิดเปนรอยละ 14.43

6. ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดทําคูมือและวิธีการใชงานของเครื่องทอกระสอบที่ชัดเจน เพื่อใหการทํางานของพนักงานมี
ความถูกตอง ควรจัดใหมีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญในการสอดดายและการตอดาย เพื่อ
ลดขอผิดพลาดของพนักงานในการสอดดายผิดรูและตอดายเปนปมตั้ง และควรนําแนวทางการปรับปรุงไปใชกับ
เครื่องทอกระสอบอื่นๆ ของแผนกทอ เพื่อลดของเสียและลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากของเสียได
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