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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางรถยนต์ประเภทยางเรเดียล โดยท�ำการศึกษา
กระบวนการในการผลิตพบว่า ขั้นตอนการตัดเส้นลวดฉาบยางเพื่อเป็นชิ้นส่วนประกอบชั้นรองหน้ายางเป็น
ขั้นตอนที่มีต้นทุนสูงที่สุด จึงได้น�ำแผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง พบว่าเกิดจาก
กระบวนการผลิตที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาการผลิตไม่ทัน เกิดต้นทุนในการท�ำงานล่วงเวลาของพนักงาน
ดังนั้นจึงน�ำแนวคิดการผลิตแบบลีนเข้ามาปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความสูญเปล่า
ด้านการรอคอย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและน�ำแนวคิดอีซีอาร์เอสมาปรับปรุงเวลาของขั้นตอนการผลิตให้สั้นลง
โดยท�ำการลดเวลาในการน�ำชิ้นงานออกจากเครื่องตัดเพื่อลดความสูญเปล่าจากการรอคอย ท�ำให้เวลาการผลิต
ลดลง 1.15 วินาทีต่อชิ้น ปรับปรุงความเร็วของสายพานล�ำเลียงชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง เพื่อลดความสูญเปล่าจาก
การเคลื่อนย้าย ท�ำให้เวลาการผลิตลดลง 0.40 วินาทีต่อชิ้น ท�ำการปรับปรุงต�ำแหน่งของเครื่องตัดเพื่อลดความ
สูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็น ท�ำให้เวลาการผลิตลดลง 0.40 วินาทีต่อชิ้น ซึ่งก่อนการปรับปรุงมีเวลา
การผลิต 9.37 วินาทีต่อชิ้น หลังการปรับปรุงมีเวลาการผลิต 7.14 วินาทีต่อชิ้น สามารถลดเวลาในการผลิตลง
2.23 วินาทีต่อชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.80 สามารถลดเวลาการตัดได้ 8 ชั่วโมง 28 นาทีต่อวัน และลดต้นทุน
การผลิตในขั้นตอนตัดลวดฉาบยางถึงร้อยละ 6.00 ของต้นทุนกระบวนการผลิตทั้งหมด
ค�ำส�ำคัญ: แนวคิดการผลิตแบบลีน ความสูญเปล่า 8 ประการ แนวคิดอีซีอาร์เอส อุตสาหกรรมยางรถยนต์
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ABSTRACT
This article aimed to improve the production process of radial tires. It was found that the
process of cutting steel cord belt into body ply or belt was a process with highest production
cost. Therefore, the fishbone diagram was introduced to analyze the causes of high production
costs. The results indicated that the high production costs were caused by the inappropriate
production process which led to the tardiness of the production and a rise of overtime cost.
By introducing lean manufacturing concepts, the work process improvement could be done
by using 8 wastes to analyze the problem. The ECRS concept was then used to shorten
the production time. The startup time required to remove workpiece from cutting machine
were reduced towards waiting time minimization. Then, it was possible to start these steps
simultaneously. Production time was reduced by 1.15 seconds per unit after a reduction of waste
from waiting. The speed of the conveyor belt was improved. Production time was reduced by
0.40 seconds per unit after a reduction of waste from transportation. The cutting position was
improved. Production time was reduced by 0.40 seconds per unit after a reduction of waste
from motion. Prior to the improvement, the production time was 9.37 seconds per unit. After
the improvement, the production time was 7.14 seconds per unit. This showed a reduction
of production time by 2.23 seconds per unit or 23.80%. It also reduced the cutting time by
8 hours 28 minutes per day and the production cost in the process of steel cord belt by 6.00%
of the total production cost.
KEYWORDS: Lean Manufacturing, 8 Wastes, ECRS, Tire Manufacturing
บทน�ำ

อุตสาหกรรมยานยนต์ถอื เป็นรากฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้าน
การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลดีแก่ประเทศไทย จากข้อมูล
กระทรวงอุ ต สาหกรรมระบุ ว ่ า ในปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,988,823
คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 2.28 และ
เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการผลิตสูงขึ้น จะ
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างอุตสาหกรรม
การผลิตยางรถยนต์ ที่ยอดการผลิตในปี พ.ศ. 2560

มีปริมาณ 34.90 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ
0.37 (กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) ในประเทศไทยแบ่งผู้ผลิตยาง
รถยนต์ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตขนาดย่อย
และกลุ่มผู้ผลิตบริษัทข้ามชาติที่มีเทคโนโลยีในการ
ผลิตขัน้ สูงจากต่างประเทศ ซึง่ ลักษณะธุรกิจประเภทนี้
จะมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศตนเองและมีฐาน
การผลิตอยู่ในประเทศต่างๆ สาเหตุมาจากความ
ต้องการในการลดต้นทุนแรงงาน ประกอบกับการ
แก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน และความต้องการ
แหล่งวัตถุดบิ ในการผลิต (สมบัติ วรินทรนุวตั ร, 2555)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักของยาง
รถยนต์ ที่นอกจากจะมีค่าแรงที่ไม่สูงแล้ว ยังเป็น
แหล่งของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต จากการตัง้ ฐานการ
ผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
และด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ภาค
อุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว เพื่อการลดต้นทุนใน
การผลิต โดยคงมาตรฐานคุณภาพไว้นนั้ จะเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้น�ำใน
ด้านการแข่งขันได้
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ของสายการผลิตกรณี
ศึกษา พบว่าต้นทุนของกระบวนการตัดลวดฉาบยาง
มี ต ้ น ทุ น สู ง กว่ า ขั้ น ตอนอื่ น ๆ เนื่ อ งมาจากวิ ธี ก าร
ด�ำเนิ น งานของเครื่องจัก รที่ใช้ในกระบวนการตั ด
ลวดฉาบยางเกิดความสูญเปล่าขณะผลิต ส่งผลให้ใช้
เวลานานในการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ ก่อให้เกิด
ปัญหาการผลิตไม่ทันต่อความต้องการในแต่ละวัน
ซึ่งส่งผลถึงการผลิตในการท�ำงานล่วงเวลา ท�ำให้
ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง น�ำแนวคิ ด แบบลี น เข้ า มาเป็ น
แนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการ ด้วยการ
ปรับปรุงขั้นตอนในสายการผลิตยางรถยนต์ประเภท
ยางเรเดี ย ล ซึ่ ง จะให้ ค วามส�ำคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเส้นลวดฉาบยาง เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 Wastes) ซึ่งจะให้
ความส�ำคัญในการลดความสูญเปล่าด้านระยะเวลา
ในการรอคอยทีเ่ กิดจากวิธกี ารด�ำเนินงานทีไ่ ม่เหมาะสม
และใช้เครื่องมือการลดความสูญเปล่าแบบ ECRS
(Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)
ในการปรับปรุงขั้นตอน เพื่อการลดระยะเวลาการ
รอคอยของเครือ่ งตัดลวดฉาบยาง ซึง่ จะท�ำให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยที่สามารถผลิต
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ชิน้ งานเพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาทีเ่ ท่าเดิม ส่งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนและเกิดผลดีแก่ธุรกิจ (บัง คยองอิล, 2560)
วัตถุประสงค์
ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยแนวคิดแบบ
ลีน เพื่อการลดความสูญเปล่าด้านระยะเวลาการ
รอคอยของกระบวนการผลิตยางเรเดียล
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส�ำคัญของการผลิตในแง่ของอุตสาหกรรม คือ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและคงไว้ซึ่งคุณภาพ จากความต้องการเหล่านี้
สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota
Production System) หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง เรี ย กว่ า
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ริเริ่มจาก
Taiichi Ohno เป็นผู้ที่มีแนวคิดว่าความสูญเปล่า
เป็นสิ่งที่ต้องถูกก�ำจัด (บัง คยองอิล, 2560; Toyota
Motor Corporation, n.d.) เป็นแนวคิดที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการลดของเสียจากการผลิต (Muda) โดย
ค�ำนึ ง ถึ ง การผลิ ต ที่ ม ากเกิ น ก�ำลั ง หรื อ มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ (Muri) และความไม่สม�่ำเสมอของการ
ผลิต (Mura) (ไคเซ็นแมน, 2549) โดยแบ่งกิจกรรม
การผลิตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรม
การผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่า 2) กิจกรรมการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า (Sundar, Balajib, & Satheesh
Kumar, 2014) และ 3) กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ก่อให้
เกิดมูลค่า (Lean Methods Group, n.d.) จากการ
จ�ำแนกกิจกรรมของลีนจะเห็นว่ากิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
มูลค่า ส่งผลต่อผลก�ำไรขององค์กร และท�ำให้องค์กร
ได้เปรียบคูแ่ ข่งขัน โดยหัวใจหลัก คือ การไหลของงาน
(Flow) ที่ความสม�่ำเสมอไม่เกิดจุดคอขวด ที่ส่งผล
ถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้วยการขจัด
ความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่า
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เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า (นิพนธ์ บัวแก้ว, 2547)
ส�ำหรับความสูญเปล่าจ�ำแนกออกเป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ
ได้แก่ (1) การผลิตมากเกินไป (2) การผลิตของเสีย
(3) การรอคอย (4) การมีวัสดุคงคลังที่ไม่จ�ำเป็น
(5) การเคลื่อนย้ายหรือการขนส่ง (6) ความสูญเสีย
จากกระบวนการผลิ ต (7) การเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่
จ�ำเป็น และ (8) การก�ำหนดหน้าที่ไม่เหมาะสมกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน (โมโรไทย, 2561; โลจิสติกส์คาเฟ่, 2561;
สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560; Goleansixsigma, n.d.)
จากความสูญเปล่า 8 ประการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกแบบการผลิ ต แบบลี น เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายมี
หลากหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์การผลิตด้วยแผนผัง
สายธารคุณค่า (Value Stream Mapping) การผลิต
แบบทันเวลาพอดี ระบบผลิตแบบคัมบัง และหนึ่งใน
วิธีการที่สามารถท�ำได้ง่ายและประสบความส�ำเร็จ
คือ วิธีลดความสูญเปล่าแบบ ECRS เป็นแนวคิดใน
การลดความสูญเปล่าในการด�ำเนินงานด้วยวิธีก�ำจัด
การรวมกัน การจัดใหม่ และการท�ำให้ง่าย โดยการ
ก�ำจัด (Eliminate) คือ การลดความสูญเปล่าที่ไม่
จ�ำเป็นและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อการผลิตออก และ
การรวมกัน (Combine) คือ การรวมองค์ประกอบ
ของขั้นตอนการท�ำงานเข้าด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอน
งาน ลดระยะเวลา หรือในบางกรณีสามารถลดจ�ำนวน
แรงงานลง การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การโยกย้าย
ล�ำดับในการท�ำงานใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ท�ำงาน หรือเพิม่ โอกาสในการรวมขัน้ ตอนงานเข้าด้วยกัน
และ การท�ำให้ง่าย (Simplify) คือ การปรับปรุงวิธี
ท�ำงานให้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้อุปกรณ์หรือป้ายบ่งชี้
ให้พนักงานท�ำงานได้ง่ายขึ้น (สมชาย พัวจินดาเนตร
และ ศิริวรรณ เหมือนแก้ว, 2556; Stoelb, 2016)
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า กมลรั ตน์
ศรีสงั ข์สขุ (2552) ได้ท�ำการปรับปรุงกระบวนการผลิต
สายเคเบิลขนาดเล็ก ด้วยหลักการของลีน ซิกซิกซ์มา

และเครือ่ งมือในการลดความสูญเปล่า ได้แก่ สายธาร
คุณค่า หลักการ 5ส. ท�ำให้การผลิตมีแนวโน้มดีขึ้นถึง
ร้อยละ 37.50 และต้นทุนลดลงได้รอ้ ยละ 11.83 และ
ในปีถดั มา พิทยา ห้องใส และ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
(2553) ได้ท�ำการปรับปรุงการท�ำงานของโรงงาน
เฟอร์นเิ จอร์นอ็ คดาวน์ดว้ ยเทคนิค 5W1H Why-Why
Analysis และ ECRS และการจัดสมดุลสายการผลิต
เพื่อการลดความสูญเปล่า ต่อมา นิวัฒน์ เดชอ�ำไพ
และ กาญจนา เศรษฐนันท์ (2557) ได้น�ำเครื่องมือ
ความสูญเสีย 7 ประการ ไปท�ำการวิเคราะห์ และ
จ�ำแนกปัญหาการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยการลดการ
เคลื่อนที่ที่ไม่จ�ำเป็น การลดขนาดการผลิตที่มากเกิน
จ�ำเป็นและลดความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง
ท�ำให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิต
เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น และเวลาน�ำการผลิตลดลง ในปี
เดียวกัน อรรถพร อ�่ำขวัญยืน (2557) ได้ปรับปรุง
กระบวนการผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกด้วยการ
ขจัดความสูญเปล่าโดยการลดสินค้าคงคลัง การลด
การเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่จ�ำเป็น การขนย้ายทีไ่ ม่จ�ำเป็น และ
การลดการรอคอย ท�ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตลงได้ จากนั้น Narayanan,
Raj, Ananth, Aravindh, and Karthik (2016) ได้
ท�ำการปรับปรุงอัตราการท�ำงานของพนักงานในสาย
การผลิตอุปกรณ์เสริมของเครื่องยนต์ด้วยแนวคิด
แบบลีน ท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนพนักงานลงได้ และ
Suhardi, Anisa, and Laksono (2019) ได้ท�ำการ
ศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ในประเทศอินโดนิเซีย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจ
ต่อลูกค้า ด้วยหลักการผลิตแบบลีน ท�ำให้สามารถ
ลดระยะเวลารอคอยสินค้าได้จริงถึงร้อยละ 4.79
ซึ่งผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถ
สรุปได้ว่า แนวคิดการผลิตแบบลีนสามารถวิเคราะห์
ความสูญเปล่าและแก้ไขปัญหาในการผลิตได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลถึงการลดต้นทุนในการ
ผลิต เพื่อการได้เปรียบผู้แข่งขันในตลาด ดังนั้นจึงได้
น�ำแนวคิดการผลิตแบบลีนเพือ่ ลดความสูญเปล่าด้าน
ระยะเวลาในการรอคอยด้วยวิธลี ดความสูญเปล่าแบบ

ECRS ปรับปรุงกระบวนการทีซ่ อ่ นเร้นความสูญเปล่า
ในการผลิตยางรถยนต์ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยแต่ละขั้นตอน
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการลด
เวลาในกระบวนการผลิตด้วยแนวคิดการผลิตแบบ
ลีน กรณีศกึ ษาการผลิตยางเรเดียล เป็นการน�ำแนวคิด
แบบลีนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยาง
รถยนต์ ประเภทยางเรเดียล เพื่อลดระยะเวลาในการ
ผลิต โดยได้น�ำเสนอการปรับปรุง 3 วิธี ได้แก่ 1) การ
ลดเวลาในการน�ำชิ้นงานออกจากเครื่องตัด 2) การ
ปรับความเร็วสายพาน และ 3) การปรับต�ำแหน่ง
เครื่องตัด จากนั้นจึงท�ำการเปรียบเทียบผลที่ได้และ
สรุปผลการปรับปรุง ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อวิธี
ด�ำเนินการวิจัยต่อไปนี้
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
1) การศึกษากระบวนการผลิตยางรถยนต์
โรงงานผลิ ต ยางรถยนต์ ใ นกรณี ศึ ก ษานี้
ท�ำการผลิตยางรถยนต์หลากหลายประเภท ซึง่ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ยางรถบรรทุกเพื่อ
การขนส่ง (Truck & Bus Radial: TBR) และยาง
รถยนต์นั่ง (Passenger Car Radial: PSR) ซึ่งจาก
ข้อมูลการสั่งผลิตในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า
มีการสั่งผลิตยางรถยนต์ประเภท TBR กว่า 57,232
ล้อ คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของจ�ำนวนที่ผลิตทั้งหมด
ซึ่งทั้งหมดเป็นยาง 11R22.5 เป็นยางที่มีลักษณะ
ของโครงยางท�ำจากเส้นลวดเหล็กกล้า 1 ชั้น วาง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท�ำมุมองศาที่แตกต่างกับเส้นรอบวงยาง (ลัดดาวัลย์
บุ ญ ฤทธิ์ , 2558) เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ความ
สามารถในการยึ ด เกาะถนนดี ก ว่ า ยางธรรมดา
(เอ็มไทย, 2560) มีกระบวนการผลิต 10 กระบวนการ
ได้แก่ 1) ผสมส่วนผสมในการท�ำแผ่นยาง 2) รีดแผ่น

ยาง 3) ฉาบแผ่นยางเคลือบลวดเพือ่ เป็นชิน้ ส่วนเสริม
ใยเหล็ก 4) ตัดลวดฉาบยางให้ได้ขนาดตามที่ก�ำหนด
5) รีดหน้ายางให้ได้ขนาดตามที่ก�ำหนด 6) ตัดผ้าใบ
7) ตัดหน้ายาง 8) ขึ้นโครงร่าง 9) ให้ความร้อนเพื่อ
อบยาง และ 10) ตรวจสอบและตกแต่งยาง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2  กระบวนการผลิตยางเรเดียล
2) การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตที่ต้องการปรับปรุง
ในแต่ละกระบวนการมีต้นทุนในการผลิต
ยางรถบรรทุกชนิด 11R22.5 แตกต่างกัน แสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการผลิตของ
กระบวนการที่ 4 การตัดลวดฉาบยางมีต้นทุนที่สูงอยู่
ที่ร้อยละ 25.21 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นขั้นตอน
ส�ำคัญในการผลิตชิ้นส่วนประกอบชั้นรองหน้ายาง
(Belt/Body Ply) ส�ำหรับยางเรเดียล จากนั้นได้
ท�ำการระดมสมอง เพือ่ วิเคราะห์สาเหตุรว่ มกันกับทาง
โรงงาน โดยใช้แผนภูมกิ า้ งปลา (Fishbone Diagram)
ดังแสดงในภาพที่ 3 มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ที่แท้จริง ซึ่งพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการ
ท�ำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดชิ้นส่วนลวดฉาบ
ยาง ไม่สามารถผลิตได้ทันเวลาที่ต้องการ เนื่องจาก
ก�ำลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่วันละ 5,572 เส้น ซึ่ง
ใช้เวลาในการผลิต 35 ชั่วโมง 32 นาทีต่อวัน จึงส่งผล
ให้เกิดการท�ำงานล่วงเวลา น�ำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นจึงเลือกศึกษากระบวนการของเครื่องตัดลวด
ฉาบยางเพื่อลดความสูญเปล่า โดยให้ความส�ำคัญกับ
ความสูญเปล่าในด้านการรอคอย เพื่อลดระยะเวลา
ท�ำงานของเครื่องตัดลง
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ตารางที่ 1  ต้นทุนกระบวนการผลิตยางหนึ่งเส้น
กระบวนการ
1) ผสมส่วนผสมแผ่นยาง
2) รีดแผ่นยาง
3) ฉาบยางลวด
4) ตัดลวดฉาบยาง
5) รีดหน้ายาง
6) ตัดผ้าใบ
7) ตัดหน้ายาง
8) ขึ้นโครงร่าง
9) อบยาง
10) ตกแต่ง

อัตราส่วนต้นทุน (ร้อยละ)
11.54
10.55
10.42
25.21
2.26
9.97
8.70
10.10
9.45
1.80

ภาพที่ 3  แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา
จากการเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน พบว่ายางเรเดียล
ชนิด 11R22.5 ใช้ชนั้ รองหน้ายางกว้าง 18 เซนติเมตร
ยาว 356 เซนติเมตร มุมองศา 68 องศา จ�ำนวน
2.45 ชิ้ น ต่ อ การผลิ ต ยางหนึ่ ง เส้ น มี ขั้ น ตอนการ
ผลิตชั้นรองหน้ายางดังแสดงในภาพที่ 4 เริ่มจาก
น�ำม้วนเหล็กเส้นลวดฉาบยางเข้าสู่สายพานด้วยการ
ใช้แรงของแม่เหล็กในการดูดเส้นลวดฉาบยาง (Steel
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Coated Cord) เข้าสู่เครื่องตัด เพื่อตัดให้ได้มุมองศา
ของเส้นลวดตามข้อก�ำหนดของยางแต่ละรุ่นตาม
ความต้องการ เมื่อเส้นลวดฉาบยางถูกตัดตามองศา
ที่ก�ำหนดจะท�ำการต่อชิ้นงาน (Splice) แต่ละชิ้น
เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเส้นลวดฉาบยางเส้นยาวและ
พนักงานประจ�ำเครื่องจะท�ำการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Control: QC) ของรอยต่อของเส้นลวด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉาบยาง จากนั้นสายพานล�ำเลียงจะน�ำไปสู่ขั้นตอน
การตัดแบ่ง (Slitter) เพื่อให้ได้เส้นลวดฉาบยางที่มี
ความกว้างตามที่ก�ำหนดและท�ำการม้วนชั้นรองหน้า

ยางเข้ากับผ้าใบวางรองเพือ่ ป้องกันความเสียหายของ
ชั้นรองหน้ายางก่อนน�ำเข้าสายการผลิตในขั้นตอน
ต่อไป
แม่เหล็กป้อนชิ้นงาน

ม้วนชั้นรองหน้ายาง

น

ิ้นงา
งต่อช

เครื่องตัดแบ่ง

เครื่องตัด
ม้วนเส้นลวดฉาบยาง

เครื่อ

ภาพที่ 4  กระบวนการผลิตชั้นรองหน้ายาง
โดยขั้ น ตอนทั้ ง หมดเป็ น ระบบอั ต โนมั ติ
ที่ ป ริ ม าณการผลิ ต จะขึ้ น อยู ่ กั บ อั ต ราการตั ด ของ
เครื่ องตั ด ดั งนั้ น จึ ง ท�ำการบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ระบวนการท�ำงานและจั บ เวลา
โดยท�ำการบันทึกการท�ำงานของเครื่องตัดจ�ำนวน
10 รอบ เพื่อหาเวลาที่ใช้ในการท�ำงานแต่ละขั้นตอน

เฉลี่ย ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น 9 ขั้นตอน
ดังภาพที่ 5 ที่แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตของ
เครื่องตัดลวดฉาบยาง และภาพที่ 6 แสดงลักษณะ
การเคลื่อนที่ของเครื่องตัด และภาพที่ 7 แสดงเวลา
ในการผลิตชิ้นงานของเครื่องตัดทั้ง 9 ขั้นตอน ซึ่งจะ
ใช้เวลาทั้งหมดใช้เวลา 9.37 วินาทีต่อชิ้น

เริ่มต้น
สายพานล�ำเลียงป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องตัด
ตัวจับยึดเลื่อนลงเพื่อกดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่
มีดตัดเลื่อนลงต�ำแหน่งตัดและเลื่อนเข้าหาตัวจับยึดเพื่อเตรียมพร้อม
มีดตัดเลื่อนตัดชิ้นงาน
มีดตัดยกขึ้นจากชิ้นงานและเลื่อนออกจากตัวจับยึดเพื่อเตรียมเคลื่อนที่
มีดตัดเคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น
ตัวจับยึดยกขึ้นเพื่อปล่อยชิ้นงาน
แท่งฉากกันชิ้นงานติดเคลื่อนตัวขึ้นเพื่อให้ชิ้นงานที่ได้รับการตัดแล้วไม่ติดกับสายพาน
สายพานล�ำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่อง
จบการท�ำงาน

ภาพที่ 5 แผนภูมิกระบวนการผลิตของเครื่องตัดลวดฉาบยาง
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สายพานล�ำเลียงป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง

มีดเลื่อนตัดชิ้นงาน

ฉากกันชิ้นงานติด

ตัวจับยึดยกขึ้นเพื่อปล่อยชิ้นงาน

ตัวจับยึดเลื่อนลงเพื่อกดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่

มีดยกขึ้นและเลื่อนออกจากตัวจับยึด

แท่งฉากกันชิน้ งานติดสายพานเคลือ่ นตัวขึน้

ภาพที่ 6 การท�ำงานของเครื่องตัดทั้ง 9 ขั้นตอน

1) ป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง
2) ตัวจับยึดกดลงชิ้นงาน
3) มีดตัดเลื่อนลงและเข้าชิดตัวจับยึด
4) มีดตัดเลื่อนตัดชิ้นงาน
5) มีดตัดยกขึ้นและเลื่อนออกจากตัวจับยึด
6) มีดตัดเคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น
7) ตัวจับยึดยกขึ้น
8) แท่งฉากกันชิ้นงานติดยกขึ้น
9) สายพานล�ำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่อง

ภาพที่ 7 เวลาในแต่ละขั้นตอนการท�ำงานของเครื่องตัดก่อนปรับปรุง
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มีดเลื่อนลงต�ำแหน่งตัดและเลื่อนเข้าหาตัวจับยึด

มีดเคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น

สายพานล�ำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่อง

3) การปรับปรุงขั้นตอนในการผลิต
หลั ง จากท�ำการศึ ก ษาขั้ น ตอนและเวลา
กระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นประกอบหน้ า ยาง เพื่ อ
วิเคราะห์ความสูญเปล่า ด้านระยะเวลาการรอคอย
จากนี้จะเป็นการน�ำวิธีการลดความสูญเปล่าแบบ
ECRS เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งได้ท�ำการ
ระดมความคิ ด ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ า ยเทคนิ ค ผู ้ รั บ
ผิดชอบเครือ่ งจักรของโรงงาน จากการระดมความคิด
ได้เลือกใช้แนวคิดการรวม และแนวคิดการก�ำจัด เพือ่
ปรับปรุงขั้นตอนในการท�ำงาน 3 วิธี ได้แก่
1. การลดเวลาในการน�ำชิ้นงานออกจาก
เครื่องตัด
2. การปรับความเร็วสายพาน
3. การปรับต�ำแหน่งเครื่องตัด
ในการปรั บ ปรุ ง ได้ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เวลา
ในการท�ำงานของขั้นตอนที่มีผลหลังการปรับปรุง
โดยการจับเวลาจ�ำนวน 10 รอบ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาหลั ง การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง 3 วิ ธี ก าร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การลดเวลาในการน�ำชิ้นงานออกจาก
เครื่องตัด
การลดเวลาในการน�ำชิ้ น งานออกจาก
เครื่องตัดด้วยหลักการ ECRS มาช่วยในการรวม
ขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาในการท�ำงาน
ของเครื่องตัด เนื่องจากขั้นตอนที่ 6–9 เป็นขั้นตอน
ที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงสามารถปรับปรุงให้
ท�ำงานพร้อมกันได้ โดยท�ำการปรับตั้งเวลาหน่วง
ในของการเริม่ ท�ำงานของเครือ่ งจักร เมือ่ มีดตัดเคลือ่ น
ตัวกลับจุดเริม่ ต้นให้ตวั จับยึดแท่งฉากยกขึน้ พร้อมกัน
และสายพานล�ำเลียงชิ้นงานที่ตัดเสร็จแล้วออกจาก
เครื่องไปได้ทันที ซึ่งหลังจากการปรับปรุงสามารถลด
ระยะเวลาในการผลิตเหลือเพียง 8.22 วินาทีต่อชิ้น
ลดลงจากเดิม 1.15 วินาทีต่อชิ้น

2. การปรับความเร็วสายพาน
ปัจจุบันทางโรงงานมีการบ�ำรุงรักษาทวีผล
อย่างสม�่ำเสมอและได้ท�ำการปรับความเร็วในการ
ตัดชิ้นงานอยู่ที่ความเร็วสูงสุดตามใบรายละเอียด
คุ ณ สมบั ติ เ ครื่ อ งแล้ ว เมื่ อ ทดลองเพิ่ ม ความเร็ ว
ในการตัดจะท�ำให้เกิดความร้อนสูงกับตัวเครื่องจักร
และส่งผลถึงตัวเส้นลวดฉาบยางที่จะไม่สามารถตัด
ให้ ขาดออกจากกั น ได้ก ่ อให้ เ กิ ดความเสี ยหายกั บ
ชิ้นงาน ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีการก�ำจัดเวลารอคอย
ชิ้นงานป้อนเข้าสู่เครื่อง โดยท�ำการปรับความเร็วใน
ส่วนของสายพานในการล�ำเลียงเส้นลวดฉาบยางเพือ่
เข้าสู่ตัวเครื่อง ซึ่งเดิมสายพานที่ใช้ความเร็วที่ 78.50
เมตรต่อนาที ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ท�ำการทดลองร่ ว มกั บ ช่ า งเทคนิ ค
เพื่อปรับความเร็วของสายพาน พบว่าที่ความเร็ว
100 เมตรต่อนาที เป็นความเร็วที่สายพานสามารถ
ป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องโดยไม่เกิดการชนกันของ
ชิ้ น งาน เนื่ อ งจากหากให้ ค วามเร็ ว ของสายพาน
มากกว่านี้จะท�ำให้สายพานป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง
ตัดเร็วกว่าการไหลของชิ้นงานก่อนหน้า ท�ำให้เกิด
การชนกันระหว่างชิน้ งานทีต่ ดั เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการ
ถัดไปกับลวดฉาบยางที่ป้อนเข้าสู่เครื่องตัด หลังการ
ปรับปรุงส่งผลให้เวลาในการท�ำงานจากเดิม 2.04
วินาทีต่อชิ้น ลดลงเหลือ 1.24 วินาทีต่อชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 จากกระบวนการเดิม ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
3. การปรับต�ำแหน่งเครื่องตัด
ในการปรับต�ำแหน่งเครื่องตัด ได้น�ำวิธีการ
ก�ำจัด เข้ามาใช้กับการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ�ำเป็น
ในขั้นตอนที่ 2 3 5 และ 7 ซึ่งเป็นขั้นตอนการท�ำงาน
ของมี ด ตั ด และตั ว จั บ ยึ ด พบว่ า ในการตั ด ชิ้ น งาน
มีระยะเวลาหน่วงจากการเคลื่อนที่ของมีดตัดและ
ตั ว จั บ ยึ ด เนื่ อ งจากมี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ�ำเป็ น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

85

ดังนั้น จึงได้ปรับระดับความสูงของมีดตัดและตัวจับ
ยึดบนเครื่องจักร ระยะห่างจากเดิม 3 เซนติเมตร
เหลือเพียง 1.50 เซนติเมตร จากการทดลองปรับ
ระยะห่างจากชิ้นงานร่วมกับช่างเทคนิค พบว่าหาก
ให้ระยะห่างที่สั้นกว่านี้จะเป็นระยะที่ท�ำให้ลวดฉาบ

ยางติดขึ้นมากับตัวจับยึดได้ ดังนั้นหลังการปรับปรุง
จะสามารถลดการเคลื่อนที่ของมีดตัดและตัวจับยึด
โดยจะส่งผลให้สามารถลดระยะเวลารวม 0.40 วินาที
ต่อชิ้นคิดเป็นร้อยละ 50.00 จากกระบวนการเดิม
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาก่อน-หลังการปรับปรุงต�ำแหน่งระหว่างชิ้นงานและเครื่องตัด
ขั้นตอน

เวลาก่อนปรับปรุง (วินาที)

เวลาหลังปรับปรุง (วินาที)

2) ตัวจับยึดกดลงชิ้นงาน
3) มีดตัดเลื่อนลงและเข้าชิดตัวจับยึด
5) มีดตัดยกขึ้นและออกจากตัวจับยึด
7) ตัวจับยึดยกขึ้น
รวม

0.11
0.23
0.22
0.24
0.80

0.05
0.12
0.11
0.12
0.40

จากการปรับปรุงทัง้ 3 วิธี ด้วยการใช้แนวคิด
แบบลีน ลดความสูญเปล่าด้านการรอคอย ด้วยวิธี
ลดความสูญเปล่าแบบ ECRS ท�ำให้ระยะเวลาในการ

ผลิตลวดฉาบยางลดลง 2.23 วินาทีต่อชิ้น เหลือเพียง
7.14 วินาทีต่อชิ้น ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 8
และตารางที่ 3

1) ป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง
2) ตัวจับยึดกดลงชิ้นงาน
3) มีดตัดเลื่อนลงและเข้าชิดตัวจับยึด
4) มีดตัดเลื่อนตัดชิ้นงาน
5) มีดตัดยกขึ้นและเลื่อนออกจากตัวจับยึด
6) มีดตัดเคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น
7) ตัวจับยึดยกขึ้น
8) แท่งฉากกันชิ้นงานติดยกขึ้น
9) สายพานล�ำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่อง
ภาพที่ 8 เวลาในแต่ละขั้นตอนการท�ำงานของเครื่องตัดหลังปรับปรุง
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบเวลาในแต่ละขั้นตอนก่อน-หลังการปรับปรุง
ขั้นตอน
1) ป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่อง
2) ตัวจับยึดกดลงชิ้นงาน
3) มีดตัดเลื่อนลงและเข้าชิดตัวจับยึด
4) มีดตัดเลื่อนตัดชิ้นงาน
5) มีดตัดยกขึ้นและเลื่อนออกจากตัวจับยึด
6) มีดตัดเคลื่อนที่กลับจุดเริ่มต้น
7) ตัวจับยึดยกขึ้น
8) แท่งฉากกันชิ้นงานติดยกขึ้น
9) สายพานล�ำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่อง
รวม

ก่อนปรับปรุง
2.04
0.11
0.23
1.29
0.22
1.15
0.24
0.15
3.53
9.37*

เวลา (วินาที)
หลังปรับปรุง
1.24
0.05
0.12
1.29
0.11
1.15
0.12
0.15
3.53
7.14**

ผลต่าง
0.40
0.06
0.11
0.11
0.12
1.20

หมายเหตุ: * เวลาในขั้นตอนที่ 7-9 ท�ำงานพร้อมกัน
** เวลาในขั้นตอนที่ 6-9 ท�ำงานพร้อมกัน
สรุปผลการวิจัย
หนึ่ ง ในกระบวนการที่ ส�ำคั ญ ในการผลิ ต
ยางรถบรรทุกเพือ่ การขนส่ง TBR คือ การผลิตชัน้ รอง
หน้ายางทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตสูง จากการวิเคราะห์พบว่า
ขั้นตอนที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดถึง ร้อยละ 25.21
ของกระบวนการผลิต คือ ขั้นตอนการตัดลวดฉาบ
ยาง เนือ่ งจากระยะเวลาในการผลิตทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
ก�ำลั ง การผลิ ต รวมของโรงงาน จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ท�ำงานล่วงเวลา โดยโรงงานไม่มนี โยบายในการลงทุน
เพิ่มเติม ดังนั้นจึงเลือกปรับปรุงในขั้นตอนนี้ ซึ่งเป็น
ขัน้ ตอนทีใ่ ช้เครือ่ งจักรในการผลิต จากการศึกษาเวลา
ในการผลิตพบว่า เครือ่ งตัดสามารถตัดชิน้ งานได้ 9.37
วินาทีต่อชิ้น จึงได้น�ำทฤษฎีแนวคิดการปรับปรุงการ
ท�ำงานแบบลีน โดยน�ำแนวคิดการลดความสูญเปล่า

8 ประการเข้ามาพิจารณาเพื่อลดความสูญเปล่าจาก
การรอคอยในกระบวนการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์
ในการลดระยะเวลาการตัดเส้นลวดฉาบยาง เพื่อ
ให้การท�ำงานล่วงเวลาลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตลดลงด้วย ในการปรับปรุงขัน้ ตอนการผลิตได้
น�ำวิธลี ดความสูญเปล่าแบบ ECRS เข้ามาปรับปรุงการ
ผลิตร่วมกับทางโรงงาน สามารถสรุปการปรับปรุงได้
3 วิธี ได้แก่ 1) การรวมขัน้ ตอนทีส่ ามารถเริม่ ท�ำพร้อม
กันได้เพื่อลดความสูญเปล่าจากระยะเวลาในการ
รอคอย 2) การเพิม่ ความเร็วให้แก่สายพานล�ำเลียงเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเคลือ่ นย้ายทีจ่ ะส่งผลถึงระยะ
เวลาการรอคอยทีส่ นั้ ลง และ 3) การปรับต�ำแหน่งของ
เครื่องตัดเพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็นระหว่าง
มีดตัด ตัวจับยึดและชิ้นงาน ซึ่งเมื่อน�ำทั้ง 3 แนวคิดนี้
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มาปรับปรุงจะสามารถลดเวลาในการผลิตจากเดิม
9.37 วินาทีตอ่ ชิน้ ลดลง 2.23 วินาทีตอ่ ชิน้ เหลือเพียง

7.14 วิ น าที ต ่ อ ชิ้ น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.80
รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลก่อน-หลังการปรับปรุงการผลิตยางเรเดียล
เวลากระบวนการตัดลวดฉาบยาง (วินาที)
ระยะเวลาตัด (ชั่วโมงต่อวัน)
ต้นทุนกระบวนการลวดฉาบยาง (ร้อยละ)

ก่อนปรับปรุง
9.37
35.53
25.21

การปรับปรุงส่งผลต่อเวลาในการผลิตยาง
11R22.5 จากเดิมความต้องการของโรงงานผลิต
วันละ 5,572 เส้น ในการผลิตยางหนึ่งเส้นต้องใช้ลวด
ฉาบยาง 2.45 ชิ้น ดังนั้นในหนึ่งวันเครื่องตัดจะต้อง
ตัดชิ้นงานวันละ 5,572 x 2.45 = 13,651.40 ชิ้น
เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบในด้านต้นทุนการผลิตจากเดิม
ส�ำหรับขั้นตอนการตัดลวดฉาบยางเท่ากับร้อยละ

หลังปรับปรุง
7.14
27.08
19.21

ผลต่าง
2.23
8.45
6.00

25.21 ส�ำหรับเวลาในการผลิต 9.37 วินาทีต่อชิ้น
หลั ง การปรั บ ปรุ ง สามารถลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
ลงเหลือ ร้อยละ 19.21 ของต้นทุนกระบวนการผลิต
ทั้งหมด ซึ่งสามารถลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้
ร้ อ ยละ 6.00 ดั ง ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการปรั บ ปรุ ง ใน
ตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงการผลิตยางเรเดียล

ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่างหลังการปรับปรุง

จ�ำนวนที่ผลิต เวลาในการตัด เวลาในการตัด เวลาในการตัด ต้นทุนในการผลิต
(ชิ้นต่อวัน) (วินาทีต่อชิ้น) (วินาทีต่อวัน) (ชั่วโมงต่อวัน)
(ร้อยละ)
25.21
13,651.40
9.37
127,914.02 35 ชั่วโมง 32 นาที
13,651.40
7.14
97,471.40 27 ชั่วโมง 4 นาที
19.21
2.23
30,442.62 8 ชั่วโมง 27 นาที
6.00

อภิปรายผล
การศึกษาการผลิตยาง TBR ชนิด 11R22.5
เพือ่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน
และวิธีลดความสูญเปล่าแบบ ECRS ด้วยการลด
ระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิตยางเรเดียล
การลดความสูญเปล่าในขัน้ ตอนทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องมีการ
รอคอย การเพิ่มความเร็วในการท�ำงานในปริมาณ
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชิ้นงาน และการลด
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ระยะทางในการเคลื่อนที่ในกระบวนการ จากทฤษฎี
ความสูญเปล่า 8 ประการ ผลการวิจัยพบว่าแนวคิด
และวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้
ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ยางสามารถลดเวลาการ
ผลิตและสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ซึ่งจาก
เวลาในการท�ำงานที่ลดลงนั้นจะส่งผลต่อต้นทุนการ
ใช้ไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องจักร ฯลฯ และ
ประสิทธิภาพในระบบการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กับแนวคิดการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิดการผลิต
แบบลีน สามารถเป็นแนวทางในการลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการผลิตได้จริงดังทฤษฎีของ Taiichi
Ohno (บั ง คยองอิ ล , 2560; Toyota Motor
Corporation, n.d.) และซึง่ มีความสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ Suhardi, Anisa, and Laksono (2019) และ
นิวัฒน์ เดชอ�ำไพ และ กาญจนา เศรษฐนันท์ (2557)
ทีใ่ ช้หลักการผลิตแบบลีน ในการลดระยะเวลารอคอย
สินค้า และน�ำเครื่องมือความสูญเสีย 7 ประการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดความสูญเปล่า ท�ำให้สาย
การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเฉลี่ยต่อวัน
เพิ่มขึ้น และเวลาน�ำการผลิตลดลง
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต
ขั้ น ตอนการตั ด เส้ น ลวดฉาบยางชนิ ด อื่ น เพิ่ ม เติ ม
เนื่องจากคุณสมบัติของยางชนิดอื่นจะมีผลต่อองศา
การตัด ความยาว ความกว้างและปริมาณเส้นลวด
ฉาบยางที่ใช้ในการผลิต
การใช้ประโยชน์ในระดับการปฏิบัติ จาก
ผลการวิจัยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยางหรื อ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เพื่อลดความสูญเปล่าได้
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