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บทคัดย่อ

1. บทนา

โครงงานนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลานาในการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์สี อันเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่
ขายดีที่สุดสองผลิตภัณฑ์จะถูกเลือกมาลดระยะเวลานาในการผลิต ซึ่ ง
ระยะเวลาการผลิตของทั้งสองผลิตภัณฑ์มีนอ้ ยกว่าสิ บชัว่ โมง แต่สาหรับ
ในการผลิตจริ งนั้นใช้ระยะเวลาประมาณสองวัน สาเหตุหลักของปั ญหา
ทั้งหมดเกิดจากเวลารอคอย ดังนั้นการวิเคราะห์จะเป็ นการดาเนินการเพื่อ
หาสาเหตุของเวลารอคอย ซึ่ งสาเหตุหลักคือการผลิตที่มีขนาดใหญ่มาก
เกินไปและมีข้ นั ตอนที่ไม่จาเป็ นในการผลิต จากนั้นจึงทาการปรับปรุ ง
วิธีการโดยการปรับขนาดการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน และลด
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น หลังจากทาการปรับปรุ ง จะส่ งผลให้ระยะเวลานาใน
การผลิตลดลง 48%

อุตสาหกรรมการผลิตสี ในประเทศไทยมีความเจริ ญรุ ดหน้า
อย่างรวดเร็ ว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเติบโตของ
อุตสาหกรรม และภาวการณ์ส่งออก บ ริ ษทั ผลิตสี แห่งนี้ เป็ นหนึ่งใน
โรงงานที่ผลิตสี ที่จาหน่ายสี ภายในประเทศและส่ งออกนอกประเทศ ไม่
ว่าจะเป็ นสี ที่ใช้ทาเพื่อป้ องกัน สี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเล และสี ที่
ใช้เพื่อการตกแต่ง
ปั จจุบนั ในการผลิตสี 1 ผลิตภัณฑ์ใช้เวลาในการผลิตค่อนข้าง
นาน แต่ปริ มาณความต้องก ารของลูกค้ากลับมีสูงขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์
ที่เลือกมาศึกษาคือ ผลิตภัณฑ์เอ และ ผลิตภัณฑ์บี ทั้งสองผลิตภัณฑ์น้ ีเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายในตลาด มีการผลิตบ่อยครั้ง และ
ทั้งสองผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่มีการผลิตและแต่งสี ภายในโรงงานอย่าง
เดียวเท่านั้น ทางโรงงานยังสามารถนาผลิตภัณฑ์สองตัวนี้บรรจุขายเป็ น
เบส(Base) ในการทา มัลติคลั เลอร์ (Multicolor) เพื่อขายให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายที่มีการขายสี ที่ให้ลูกค้าสามารถแต่งเฉดสี หรื อเลือกเฉดสี ได้เอง
จึงต้องมีการศึกษากระบวนการผลิตสี อย่างละเอียด เพื่อที่จะหาสาเหตุเพื่อ
ปรับลดเวลาในการผลิตลง ซึ่ งถ้าสามารถปรับลดเวลาการผลิตลงได้ ทาง
โรงงานก็จะสามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทาให้ผลิตได้ทนั เวลาอีก
ด้วย

คาสาคัญ การลดระยะเวลานา ขนาดการผลิต เวลารอคอย

Abstract
The project aims to reduce the production lead time of painting
products due to the higher demand from customers. Two best selling
products are selected for the reduction of the production lead time. The
processing times of these two products are less than ten hours but the
actual production lead times are nearly two days. This is mainly due to
the waiting time. So, an analysis is performed to determine the causes
of the waiting time. The primary causes include too large production
lot size and unnecessary steps in the production. Then, improvement
methods such utilizing an appropriate lot size and eliminating
unncessary steps are performed. After the improvement, the production
lead time can be reduced by 48%.
Keywords: Lead time reduction, Lot size, Waiting time

2. วิธีการดาเนินโครงงาน
2.1 ศึกษาและเก็บข้ อมูลการผลิตสี น้า และสี น้ามัน
ทาการศึกษากระบวนการผลิตสี น้ าและกระบวนการผลิตสี
น้ ามันซึ่ งมีกระบวนการผลิตแสดงในภาพที่ 1 และเก็บข้อมูลการผลิต
โดยเก็บข้อมูลการผลิตสี น้ าเป็ นจานวน 14 ข้อมูล และเก็บข้อมูลการผลิต
สี น้ ามันเป็ นจานวน 39 ข้อมูล
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ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตสี

2.2 วิเคราะห์ ข้อมูลหาสาเหตุที่ทาให้ เกิดความสู ญเสี ย
2.2.1.วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิสายธารคุณค่า
ทาให้เห็นภาพรวมของการผลิต ตั้งแต่ลูกค้าสั่งสิ นค้า ผูส้ ่ ง
วัตถุดิบจนกระทัง่ สิ นค้าส่ งถึงลูกค้าอีกครั้ง โดยในขั้นตอนนี้ผวู้ ิจยั ได้วาด
แผนผังสถานะปั จจุบนั แสดงลาดับของกิจกรรมต่างๆ และจากการทา
แผนภูมิสายธารคุณค่านี้ทาให้ทราบว่ามีสินค้าคงคลังระหว่างผลิตเป็ น
จานวนมากในระหว่างรอผลิตและระหว่างรอบรรจุ
2.2.2. วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
จากการทาแผนภูมิการไหลของกระบวนการ สามารถสรุ ป
ออกมาเป็ นเวลาในการทากิจกรรมต่างๆ ได้ดงั ภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ซึ่ งจากกราฟพาเรโตของทั้งสองกระบวนการจะเห็นว่าเวลา
ล่าช้ามีสัดส่ วนสูงที่สุด คือมีประมาณร้อยละ 70 ของเวลาในการผลิต
ทั้งหมดรองลงมาคือเวลาในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเวลาการปฏิบตั ิงานนี้ ไม่
สามารถลดได้ ผูว้ ิจยั จึงนาเวลาล่ าช้าไปวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดสาเหตุ
อะไร
2.2.3. วิเคราะห์โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล
เมื่อวิเคราะห์โดยใช้แผนผังสาเหตุและผลแล้วได้สาเหตุที่ทา
ให้เกิดเวลาล่าช้า คือ สาเหตุจากการมีข้ นั ตอนในการทางานมากเกินความ
จาเป็ น และเวลาในการทางานไม่สมดุลกันในแต่ละกิจกรรม
2.2.4. วิเคราะห์โดยใช้ Why – Why Chart
จากการวิเคราะห์โดยใช้ Why – Why Chart ซึ่ งใช้คาถามว่า
ทาไม ทาไม ทาไม ไปเรื่ อยๆ ทาให้เราทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดเวลาล่าช้า
คือ การที่ขนาดในการผลิตที่ใหญ่เกินกว่าจะบรรจุทนั

2.3 เสนอแนวทางปรับปรุงและลดความสู ญเสี ย
หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่ องมือต่างๆแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุ งและลดความสูญเสี ย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แนวทางในการปรับปรุ ง
ลาดับที่
ปั ญหา
1.
ขนาดการผลิตใหญ่เกิน
2.
มีข้ นั ตอนในการทางานมาก
เกินความจาเป็ น
3.
มีวตั ถุดิบระหว่าง
กระบวนการผลิตมาก

แนวทางการปรับปรุ ง
ลดขนาดการผลิต
ลดหรื อตัดขั้นตอนที่ไม่
จาเป็ นออก
ลดจานวนวัตถุดิบระหว่าง
กระบวนการ

2.4 วิเคราะห์ ผลกระทบและนาไปประยุกต์
ภาพที่ 2 กราฟพาเรโตแสดงร้อยละของเวลาต่างๆ ในการผลิตสี น้ า

ภาพที่ 3 กราฟพาเรโตแสดงร้อยละของเวลาต่างๆ ในการผลิตสี น้ ามัน

2.4.1 ขนาดการผลิตใหญ่เกิน
จากการทาแผนภูมิแกนต์ในกระบวนการผลิตสี น้ า แสดงใน
ภาพที่ 4 สองแถวบนแสดงถึงการผลิตสี น้ าที่มีขนาดในการผลิต เท่ากับ
9,854 ลิตร ซึ่ งเวลาในการผลิต 120 นาที ใช้เวลาในการตรวจสอบ 90
นาที อัตราในการบรรจุ 51 ลิตร/นาที คิดเป็ นเวลาในการบรรจุ 190 นาที
ถ้าพิจารณาในช่วง 1600 นาที จะมีเวลารอในการผลิต 390 นาที และผลิต
ได้ 68,978 ลิตร ส่ วนสองแถวล่างเป็ นการผลิตที่ลดขนาดในการผลิตลง
โดยคิดจากเวลารอเฉลี่ย ซึ่ งได้เท่ากับ 80 นาที ลบออกจากเวลาที่ใช้ใน
การบรรจุเดิม ซึ่ งจะได้เวลาที่ใช้ในการบรรจุใหม่คือ 110 นาที และจาก
เวลาที่ใช้ในการบรรจุน้ ีสามารถนาไปคิดหาขนาดในการผลิตใหม่ได้ คือ
5,610 ลิตร ถ้าพิจารณาในช่วง 1600 นาที จะมีเวลารอในการผลิต 270
นาที และผลิตได้ 50,490 ลิตร

ในการผลิตแบบใหม่น้ ีได้ปริ มาณของสิ นค้าลดลงเนื่องจาก
เมื่อลดขนาดในการผลิตแล้ว แต่ว่าเวลาในการผลิตและการตรวจสอบ
กลับใช้เวลาเท่าเดิม และถ้าจะให้ได้ปริ มาณสิ นค้าเท่าเดิมนั้นจะต้องไปลด
เวลาที่ใช้ในการผลิตและเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย ซึ่ งในความเป็ น
จริ งแล้วเราไม่สามารถทาได้ แต่ถา้ มองที่เวลานาในการผลิตแล้ว เวลานา
ที่ใช้ในการผลิตลดลงจาก 400 ชัว่ โมง เหลือ 320 ชัว่ โมง ซึ่ งลดไป 80
นาที คิดเป็ น 20 % ถ้าหากมีความต้องการสิ นค้าในจานวนที่ไม่มาก หรื อ
ผลิตสิ นค้าไปเก็บเป็ นสิ นค้าคงคลังในปริ มาณที่ไม่มากนัก การลดขนาด
ในการผลิตก็อาจเป็ นทางเลือกหนึ่ง เพราะว่าถ้าผลิตในขนาดการผลิต
ที่มาก แต่ว่าต้องเก็บเป็ นสิ นค้าคงคลังในจานวนที่มาก ก็อาจจะทาให้
เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บและต้องเสี ยค่าดูแลสิ นค้าคงคลังอีก
ส่ วนในกระบวนการผลิตสี น้ ามันไม่สามรถลดขนาดในการ
ผลิตได้เนื่องจาก ขนาดการผลิตมีขนาดเล็ก อยู่แล้วคือ 2,429 ลิตร แต่
เพราะว่าในกระบวนการผลิตสี น้ ามันมีความหลากหลายของสิ นค้ามาก
และการตรวจสอบคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์กไ็ ม่เหมือนกัน จึง ใช้เวลา
ในการผลิตแตกต่างกัน

ภาพที่ 4 แผนภูมิแกนต์แสดงการเปรี ยบเทียบการผลิตสี น้ าขนาดการผลิต
ปกติและลดขนาดการผลิต
2.4.2. ลดหรื อตัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นออก
จากแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตสี เมื่อวิเคราะห์โดย
ละเอียดแล้วมีข้ นั ตอนที่สามารถลดเวลาหรื อตัดออกได้ แสดงในภาพที่ 5
และภาพที่ 6

ภาพที่ 5 ขั้นตอนที่สามารถลดและตัดออกได้

ภาพที่ 6 ขั้นตอนที่สามารถลดและตัดออกได้ (ต่อ)
2.4.3. ลดจานวนสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิต
เนื่องจากในการผลิตปั จจุบนั ทางโรงงานจะมีการเตรี ยม
วัตถุดิบก่อนการผลิตล่วงหน้าประมาณ 1 วัน ทาให้มีวตั ถุดิบที่ยงั ไม่ได้ทา
การผลิตมากเกินความจาเป็ น อีกทั้งยังทาให้พ้นื ที่ในการวางวัตถุดิบใน
ชั้น 2 เต็ม จนบางครั้งต้องวางวัตถุดิบบริ เวณที่ไม่ควรวาง เช่น บริ เวณ
ทางเดิน ในกรณี ที่สีตวั เก่ายังไม่ได้ปั่น วัตถุดิบที่จะต้องใช้วางไว้ขา้ งใน
ต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุ ดิบที่อยู่ขา้ งนอกออกก่อนจึงจะนาวัตถุดิบที่
ต้องการจะใช้ออกมาได้ ทาให้เสี ยเวลาในการเคลื่อนย้ายหลายๆ รอบ จาก
การคิดหาจานวนสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิต แสดงดังตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเตรี ยมวัตถุดิบก่อนผลิตและ
จานวนสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิตของการผลิตสี น้ า
ลาดับ
เวลาในการเตรี ยมก่อนผลิต
จานวนสิ นค้าคงคลัง
ที่
(ชัว่ โมง)
ระหว่างผลิต (ลิตร)
1.
9
3,112
2.
7
2,342
3.
3
1,004
4.
2
669
5.
1
334
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเตรี ยมวัตถุดิบก่อนผลิตและ
จานวนสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิตของการผลิตสี น้ ามัน
ลาดับ
เวลาในการเตรี ยมก่อนผลิต
จานวนสิ นค้าคงคลัง
ที่
(ชัว่ โมง)
ระหว่างผลิต (ลิตร)
1.
10
7,127
2.
7
4,891
3.
3
2,096
4.
2
1,397
5.
1
699

ในแผนภูมิสายธารคุณค่าจะมีสินค้าคงคลังระหว่างรอการ
ตรวจสอบคุณภาพ เท่ากับ 201ลิตร ในการผลิตสี น้ าและ 420 ลิตรในการ
ผลิตสี น้ ามัน ผูว้ ิจยั เลือกลดเวลาในการเตรี ยมวัตถุดิบก่อนการผลิต 2
ชัว่ โมง เพราะว่า ควรจะเผื่อเวลาในการตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อดูว่ามี
วัตถุดิบคงเหลือพอที่จะผลิตหรื อไม่ ซึ่ งสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิตอาจจะ
สูง แต่กไ็ ม่ตอ้ งมีการกองคอยของวัตถุดบิ มากเกินความจาเป็ น

2.5 สรุปและวิเคราะห์ ผลการปรับปรุง
ผูว้ ิจยั ได้ทาแผนภูมิการไหลของกระบวนการสี น้ าขึ้นมาใหม่
และสรุ ปเป็ นเวลาแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุ ปผลหลังการปรับปรุ งในกระบวนการผลิตสี น้ า
ก่อนปรับปรุ ง
(นาที)

หลังปรับปรุ ง
(นาที)

เวลาลดลง
(นาที)

เปอร์เซ็นต์
ลดลง (%)

เตรี ยม
วัตถุดิบ

732

210

522

71.31

ผลิต

758

531

227

29.95

บรรจุ

190

125

65

34.21

รวม

1,680

866

814

48.45

เวลา

ตารางที่ 5 สรุ ปผลหลังการปรับปรุ งในกระบวนการผลิตสี น้ ามัน
ก่อนปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง เวลาลดลง เปอร์เซ็นต์
เวลา
(นาที)
(นาที)
(นาที)
ลดลง (%)
เตรี ยม
822
210
612
74.45
วัตถุดิบ
ผลิต

645

615

30

4.65

บรรจุ

120

120

0

0.00

รวม

1,587

945

642

40.45

3. สรุปผลการดาเนินโครงงาน
จากการศึกษาในกระบวนการผลิตสี ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการ
ผลิตสี น้ า หรื อกระบวนการผลิตสี น้ ามันจะเห็นว่าทั้งสองกระ บวนการมี
ช่วงเวลานาในการผลิตที่นาน เมื่อนาปั ญหานี้มาวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็ นการวาดแผนผังสถานะปั จจุบนั ของแผนภูมิสายธารคุณค่า
การทาแผนภูมิการไหลของกระบวนการ การใช้แผนผังสาเหตุและผล
รวมถึงการใช้ Why-Why Chart จะเห็นว่ามีเวลาล่าช้ามากถึง 72.92 % ใน
กระบวนการผลิตสี น้ าและ 75.74% ในกระบวนการผลิตสี น้ ามัน ซึ่ งเวลา
ล่าช้าเหล่านี้กม็ ีสาเหตุมาจาก การผลิตที่มีขนาดการผลิตที่ใหญ่เกินไป

ทาให้ใช้เวลาในการบรรจุมาก การมีข้ นั ตอนในการผลิตมากเกินความ
จาเป็ น การมีสินค้าคงคลังมากระหว่างผลิต
หลังจากปรับปรุ งกระบวนการผลิต โ ดยการลดความสูญเปล่า
ต่างๆ เช่น การลดขนาดการผลิตให้เล็กลง เพื่อให้ใช้เวลาในการบรรจุ
พอดีกบั การผลิต ตัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นออก ลดเวลาของงานย่อยลง ทา
ให้เวลานาที่ใช้ในกระบวนการผลิตสี น้ าลดลง 48.45 % และเวลานาที่ใช้
ในกระบวนการผลิตสี น้ ามันลดลง 40.45 % ฝ่ ายผลิตจะสามารถผลิต
สิ นค้าออกมาได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดสิ นค้าคงคลังระหว่างผลิตได้
อีกด้วย
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