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การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักร CNC
กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโระคุฮะ จ ากัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล

รายการอ้างอิง

บทน า

ในปัจจุบันผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการลดอัตราการ
ผลิตลง เนื่องจากอุปสงค์ของตลาดในประเทศลดลงลดจึงส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ได้ผลกระทบตามด้วยและการปรับปรุงการท างานนั้นจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการอยู่รอดทางธุรกิจและการ
เติบโตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ บริษัท ไทยโระคุฮะ  จ ากัด   เป็น
อุตสาหกรรมที่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC พบว่าจ านวนของเสียอันดับ1 
คือ ชิ้นงานมีลักษณะบกพร่อง (ความโตนอกเล็ก) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้น 

กลุ่มตัวอย่าง :
ของเสียทั้งหมดในช่วงเดือนสิงหาคมถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เป็นจ านวน 142 ชิ้น

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย :
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)ที่ใช้ศึกษาสภาพของปัญหาและส ารวจสภาพปัจจุบันของ

ปัญหา

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้

1.ศึกษาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิต

2. หาสาเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ด้วยเครื่อง CNC

3. ศึกษาผลกระทบเพื่อท าการแก้ไข
4. เสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

1.   เพื่อศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการท าให้เกิดของเสียของบริษัทไทยโระ
คุฮะ จ ากัด

2.   เพื่อลดกระบวนการผลิตการเกิดของเสียประเภท ความโตนอกเล็ก และ ความโตในใหญ่

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่อง CNC ประเภทความโตนอกเล็ก และ ความโนในใหญ่
ตาราง 1 สาเหตุและปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกัน

โดยการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้ผังเหตุและผล พบว่า
ข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เป็นของเสียประเภทความโตในใหญ่และความโตนอกเล็กที่อาจเกิดขึ้นได้จาก  คน 
เครื่องจักร วิธีการ วัตถุดิบ ดังนี้ 

1) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าข้อบกพร่องในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ของเสียลดลงอย่างเห็นได้
ชัด ซึ่งสามารถลดลงได้ถึง 45 ชิ้น โดยคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิม 1.55 % ลดลงเป็น 0.49 % ลดลงไป 
1.06 %  เมื่อน าของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  เมื่อ
ผลิตจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปจะมีโอกาสจ าหน่ายสู่ลูกค้าในราคา 120.00 บาท ผลที่ได้จากกระบวนการนี้จะ
สามารถลดการสูญเสียมูลค่าสิ้นค้าเป็นจ านวนเงิน 10,320.00 บาท

2) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบพบว่าข้อบกพร่องในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ของเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งสามารถลดลงได้ถึง 39 ชิ้น โดยคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากเดิม 1.55 %  ลดลงเป็น 0.42 % ลดลงไป  
1.13 % เมื่อน าของเสียที่ลดลงมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  เมื่อ
ผลิตจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปจะมีโอกาสจ าหน่ายสู่ลูกค้าในราคา 120.00 บาท ผลที่ได้จากระบวนการนี้จะ
สามารถลดการสูญเสียมูลค่าสินค้าเป็นจ านวนเงิน 11,040.00 บาท

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาเหตุ แนวทางแก้ไข

ความรู้พื้นฐานและทักษะการท างาน  และ

ประสบการณ์

จัดอบรมก่อนเข้าท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานที่ใกล้เคียงกันและจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม

ทุก 6 เดือน เพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์และ

ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ควรจะมีการทดสอบพนักงาน

ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินผลและกระตุ้นให้

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทุกครั้ง

สภาพร่างกายในการปฏิบัติงาน เพิ่มพนักงานควบคุมเครื่องและก าหนดให้หัวหน้างาน

คอยควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงงานอย่าง

ใกล้ชิด

ขาดความรอบครอบ ท าการตรวจดูอย่างเสมอและตักเตือนพนักงาน

เครื่องจักร CNC ขาดการบ ารุงรักษา ควรมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนและ

หลังปฏิบัติงาน ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรทุก 3 

เดือน และท าความสะอาดเครื่องจักรทุกสัปดาห์

ตาราง 1 (ต่อ) สาเหตุและปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกัน

สาเหตุ แนวทางแก้ไข

ค่าเครื่องไม่คงที่

ขณะที่เครื่องจักร CNC ท างานอยู่ควรจะมีการ
ตรวจสอบเครื่องจักรทุก 4 ชั่วโมง เพื่อที่จะตรวจดูค่า

ที่ตั้งไว้ว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่ หากมีการพบว่าค่าที่ตั้ง

ไว้คลาดเคลื่อนก็แจ้งหัวหน้าพนักงานทันทีและท าการ

ปรับตั้งค่าใหม่

ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างาน บันทึก ค่าพารามิเตอร์ทุกครั้งและก าหนดอุณหภูมิให้

คงที่ ตั้งค่า พารามิเตอร์ ให้เท่ากันและบันทึกทุกครั้ง

และมีการท าคู่มือปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน 

และมีการตรวจสอบเครื่ องทุก 4 ชั่ ว โมง เพื่ อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าพารามิเตอร์ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือคลาดเคลื่อน

ความสะอาดของวัตถุดิบและความชื่นของวัตถุดิบ ควรท าความสะอาดและตรวจสอบวัตถุดิบทุกครั้ง

ก่อนน าส่งไปยังขั้นตอนต่อไป ควรจัดเก็บวัตถุดิบไว้ใร

ที่สะอาดและตัด Material ลงครึ่งหนึ่งเพื่อ
ป้องกันการ คด โก่ง เนื่องจากชิ้นงานยาวเกินไม่พอดี
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