การลดของเสี ยในผลิตภัณฑ์ ซาลาเปาสิ นค้ า A
Lose Reduction in Steamed Stuff Bun Product A
ชื่ อ-สกุล (นักศึกษา) : นายฐาปนา ก่อวงษ์
ชื่ อ-สกุล (อาจารย์ นิเทศ): อาจารย์วไิ ล รังสาดทอง และ อาจารย์เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่ อ-สกุล (ผู้นิเทศงาน/พี่ เลีย้ ง) : คุณพิณนรา ศิริพฒั น์พิบูลย์ และ คุญชัยมลล์ อิสระกุลฤทธา
สถานประกอบการ: บริ ษทั ซี พีแรม จากัด (ลาดหลุมแก้ว)
ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
บทคัดย่ อ
การเกิดของเสี ยในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาสิ นค้า A พบว่ามีสาเหตุมาจาก 1) หน้าเป็ นรู 0.12% 2) QC สุ่ มตรวจ 0.03%
3) ปรับเครื่ อง 0.02% และ 4) ไส้แตก 0.01% ในโครงงานนี้จึงเลือกแก้ปัญหาเรื่ องสิ นค้าหน้าเป็ นรู โดยพบว่าสาเหตุหลัก
ของปัญหาหน้าเป็ นรู เกิดจากการประกอบเครื่ องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับวัตถุดิบทาให้การบดไม่ได้ประสิ ทธิภาพ และ
มีสาเหตุเนื้อหมูที่รับเข้ามามีส่วนประกอบของพังผืดมาก ทาให้เส้นพังผืดจานวนมากไม่ถูกตัดขาดหลังการบด ดังนั้นผู ้
ดาเนินโครงการจึงทาการทดลองเพื่อตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งต่างๆ เช่น การประกอบเครื่ องบดลดขนาด
จากแบบเดิม คือ 1 ใบมีด ร่ วมกับเพลท 13 มิลลิเมตร เปลี่ยนเป็ นการประกอบเครื่ องแบบใหม่ คือ 2 ใบมีด ร่ วมกับเพลท 1
ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร ผลการศึกษาและปรับปรุ งการวิธีทางานทาให้ยอดของเสี ยหน้าเป็ นรู
มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยลดลงจาก 0.12% เหลือ 0.01% และมีผลทาให้ยอดของเสี ยโดยรวมของซาลาเปาสิ นค้า A จาก 0.48%
ลดลงเหลือ 0.37% นัน่ คือสามารถลดการสู ญเสี ยได้เป็ นจานวนเงิน 365,976 บาท/เดือน หรื อ 4,391,712 บาท/ปี

การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา
เมื่ อวิเคราะห์สาเหตุการเกิ ดปั ญหาหน้าเป็ นรู ดว้ ยแผนภาพก้างปลา สามารถแบ่งสาเหตุ
ออกเป็ น 4 ด้านหลัก ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4

ผลการดาเนินการ
ตารางผลการทดลองและการพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหาหน้าเป็ นรู

ทีม่ าและความสาคัญ
สภาวะสังคมในปั จจุบนั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทา
ให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม โดยเฉพาะรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต คือ การทางานเร่ งรี บแข่งขันกับ
เวลา ส่ งผลให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผูบ้ ริ โภคต้องการรับประทานอาหารที่สะดวก ง่ายและ
รวดเร็ ว เช่น ขนมปัง เบเกอรี อาหารปรุ งสาเร็ จ และอาหารแช่แข็ง เป็ นต้น
บริ ษทั ซี พีแรม จากัด (ลาดหลุมแก้ว ) มี การผลิตสิ นค้าอาหารพร้ อมรั บประทานแช่ เย็นและแช่ เยือกแข็ง โดย
โรงงานที่ 2 มีหน้าที่ผลิตสิ นค้าประเภทติ่มซา ได้แก่ ขนมจีบ ซาลาเปา เบอร์ เกอร์ และสิ นค้าพิเศษ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเกิดของเสี ยระหว่างกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว่าผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาสิ นค้า A มีการเกิดของเสี ยมากที่สุด มีสาเหตุมาจาก 1) หน้าเป็ นรู 0.12% 2) QC สุ่ มตรวจ 0.03% 3) ปรับเครื่ อง
0.02% และ 4) ไส้แตก 0.01% ดังภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิพาเรโตพบว่าสาเหตุที่ควรแก้ไขก่อน คือ ซาลาเปา
หน้าเป็ นรู ดังนั้นการวิจยั นี้ จึงเลื อกปั ญหาซาลาเปาสิ นค้า A หน้าเป็ นรู มาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและดาเนิ นแก้ไข
ปรับปรุ ง ดังภาพที่ 2

ก่อนการปรับปรุ ง

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

จากการลงสารวจสายการผลิตโดยใช้หลักการ 5 จริ ง พบว่าปั ญหาหน้าเป็ นรู เกิดขึ้นในขั้นตอนการขึ้นรู ป โดย
ของเสี ยที่ พบส่ วนใหญ่ จะมี ลกั ษณะหน้าเป็ นรู สามารถมองเห็ นไส้ภายใน หรื อมี วตั ถุ ดิบบางชนิ ดในไส้ติดค้างอยู่
ระหว่างจีบทาให้การตัดจีบของ Shutter เพื่อแบ่งลูกซาลาเปาออกจากกันไม่สามารถทาได้ และเมื่อพนักงานดึ งวัตถุดิบ
ดังกล่าวออกจะทาให้เกิดรู ขนาดใหญ่ข้ ึน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3

หลังการปรับปรุ ง

สรุปผลการดาเนินการ
1) จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาซาลาเปาสิ นค้า A หน้าเป็ นรู พบว่าปัญหาหน้าเป็ นรู
น่าจะมีสาเหตุมาจาก 1. Shutter สาหรับการตัดจีบเสื่ อมคุณภาพ 2. เนื้อหมูมีขนาดใหญ่ ทาให้
Shutter ตัดจีบเจอชิ้นหมู 3. ใบมีดของเครื่ องลดขนาดชิ้นหมูเกิดการเสื่ อมคุณภาพหมดความคม
4. เนื้อหมูมีส่วนประกอบของพังผืดมาก 5. การประกอบเครื่ องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการ
บดวัตถุดิบ และจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหน้าเป็ นรู เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ เนื้อ
หมูมีส่วนประกอบของพังผืดมากและการประกอบเครื่ องบดลดขนาดไม่เหมาะสมกับการบด
วัตถุดิบ
2) จากการศึกษาพบว่าการประกอบเครื่ องบดลดขนาดแบบใหม่ คือ 2 ใบมีด ร่ วมกับเพลท
2 แผ่น คือ เพลท 1 ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร สามารถลดขนาดชิ้น
หมูหลังบดใกล้เคียงกับการประกอบเครื่ องบดแบบเดิม และมีผลทาให้จานวนเส้นพังผืดลดลง
3) จากการประกอบเครื่ องบดลดขนาดแบบใหม่ในกระบวนการผลิตมีผลทาให้ลดของเสี ย
ซาลาเปาสิ นค้า A หน้าเป็ นรู ลงจากเดิม 3.80% เหลือเพียง 0.35% และสามารถลดยอดของเสี ย
โดยรวมในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาสิ นค้า A จาก 0.48% เหลือเพียง 0.37% (ยอดของเสี ยโดยรวม
เฉลี่ยเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557) โดยสามารถคิดการลดการสู ญเสี ยได้เป็ นจานวนเงิน 365,976
บาท/เดือน หรื อ 4,391,712 บาท/ปี

