
ช่ือ-สกลุ (นักศึกษา) : นายฐาปนา  ก่อวงษ ์
ช่ือ-สกลุ (อาจารย์นิเทศ) : อาจารยว์ไิล  รังสาดทอง และ อาจารยเ์บญจวรรณ  ธรรมธนารักษ ์ 
มหาวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ช่ือ-สกลุ (ผู้นิเทศงาน/พี ่เลีย้ง) : คุณพิณนรา  ศิริพฒัน์พิบูลย ์และ คุญชยัมลล ์ อิสระกลุฤทธา  
สถานประกอบการ :   บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (ลาดหลุมแกว้) 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน : ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 

บทคดัย่อ   
   การเกิดของเสียในผลิตภณัฑซ์าลาเปาสินคา้ A พบวา่มีสาเหตุมาจาก 1) หนา้เป็นรู 0.12% 2) QC สุ่มตรวจ 0.03%  
3) ปรับเคร่ือง 0.02% และ 4) ไส้แตก 0.01%  ในโครงงานน้ีจึงเลือกแกปั้ญหาเร่ืองสินคา้หนา้เป็นรู  โดยพบวา่สาเหตุหลกั
ของปัญหาหนา้เป็นรูเกิดจากการประกอบเคร่ืองบดลดขนาดไม่เหมาะสมกบัวตัถุดิบท าใหก้ารบดไม่ไดป้ระสิทธิภาพ และ
มีสาเหตุเน้ือหมูท่ีรับเขา้มามีส่วนประกอบของพงัผดืมาก  ท าใหเ้ส้นพงัผดืจ านวนมากไม่ถูกตดัขาดหลงัการบด  ดงันั้นผู ้
ด  าเนินโครงการจึงท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงต่างๆ เช่น การประกอบเคร่ืองบดลดขนาด
จากแบบเดิม คือ 1 ใบมีด ร่วมกบัเพลท 13 มิลลิเมตร เปล่ียนเป็นการประกอบเคร่ืองแบบใหม่ คือ 2 ใบมีด ร่วมกบัเพลท 1 
ขนาด 25 มิลลิเมตร และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร  ผลการศึกษาและปรับปรุงการวิธีท างานท าใหย้อดของเสียหนา้เป็นรู
มีเปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียลดลงจาก 0.12% เหลือ 0.01% และมีผลท าใหย้อดของเสียโดยรวมของซาลาเปาสินคา้ A  จาก 0.48% 
ลดลงเหลือ 0.37%  นัน่คือสามารถลดการสูญเสียไดเ้ป็นจ านวนเงิน 365,976 บาท/เดือน  หรือ 4,391,712 บาท/ปี  

ทีม่าและความส าคญั 
    สภาวะสังคมในปัจจุบนัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  ท า
ให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  โดยเฉพาะรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ การท างานเร่งรีบแข่งขนักบั
เวลา  ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปล่ียนแปลงไปดว้ย  ผูบ้ริโภคตอ้งการรับประทานอาหารท่ีสะดวก ง่ายและ
รวดเร็ว เช่น  ขนมปัง เบเกอรี อาหารปรุงส าเร็จ และอาหารแช่แขง็  เป็นตน้  
    บริษทั ซีพีแรม จ ากดั (ลาดหลุมแกว้ ) มีการผลิตสินคา้อาหารพร้อมรับประทานแช่เยน็และแช่เยือกแข็ง  โดย
โรงงานท่ี 2 มีหนา้ท่ีผลิตสินคา้ประเภทต่ิมซ า ไดแ้ก่ ขนมจีบ ซาลาเปา เบอร์เกอร์และสินคา้พิเศษ  จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการเกิดของเสียระหวา่งกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557  พบวา่ผลิตภณัฑ์
ซาลาเปาสินคา้ A  มีการเกิดของเสียมากท่ีสุด  มีสาเหตุมาจาก 1) หนา้เป็นรู 0.12% 2) QC สุ่มตรวจ 0.03% 3) ปรับเคร่ือง 
0.02% และ 4) ไส้แตก 0.01%  ดงัภาพท่ี 1   เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิพาเรโตพบว่าสาเหตุท่ีควรแกไ้ขก่อน คือ ซาลาเปา
หน้าเป็นรู  ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงเลือกปัญหาซาลาเปาสินคา้ A หน้าเป็นรูมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินแกไ้ข
ปรับปรุง  ดงัภาพท่ี 2  

     
    จากการลงส ารวจสายการผลิตโดยใชห้ลกัการ 5 จริง พบว่าปัญหาหนา้เป็นรูเกิดข้ึนในขั้นตอนการข้ึนรูป  โดย
ของเสียท่ีพบส่วนใหญ่จะมีลกัษณะหน้าเป็นรู  สามารถมองเห็นไส้ภายใน  หรือมีวตัถุดิบบางชนิดในไส้ติดคา้งอยู่
ระหว่างจีบท าให้การตดัจีบของ Shutter เพ่ือแบ่งลูกซาลาเปาออกจากกนัไม่สามารถท าได ้ และเม่ือพนกังานดึงวตัถุดิบ
ดงักล่าวออกจะท าใหเ้กิดรูขนาดใหญ่ข้ึน  ดงัภาพท่ี 3  

การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  
    เม่ือวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาหน้าเป็นรูดว้ยแผนภาพกา้งปลา สามารถแบ่งสาเหตุ
ออกเป็น 4 ดา้นหลกั ดงัภาพท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินการ 
ตารางผลการทดลองและการพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหาหนา้เป็นรู  

 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 
  1) จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาซาลาเปาสินคา้ A หนา้เป็นรู  พบวา่ปัญหาหนา้เป็นรู
น่าจะมีสาเหตุมาจาก 1. Shutter ส าหรับการตดัจีบเส่ือมคุณภาพ 2. เน้ือหมูมีขนาดใหญ่ ท าให ้
Shutter ตดัจีบเจอช้ินหมู 3. ใบมีดของเคร่ืองลดขนาดช้ินหมูเกิดการเส่ือมคุณภาพหมดความคม 
4. เน้ือหมูมีส่วนประกอบของพงัผดืมาก 5. การประกอบเคร่ืองบดลดขนาดไม่เหมาะสมกบัการ
บดวตัถุดิบ และจากการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาหนา้เป็นรูเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ เน้ือ
หมูมีส่วนประกอบของพงัผดืมากและการประกอบเคร่ืองบดลดขนาดไม่เหมาะสมกบัการบด
วตัถุดิบ   
  2) จากการศึกษาพบวา่การประกอบเคร่ืองบดลดขนาดแบบใหม่ คือ 2 ใบมีด ร่วมกบัเพลท 
2 แผน่ คือ เพลท 1 ขนาด  25 มิลลิเมตร  และเพลท 2 ขนาด 13 มิลลิเมตร  สามารถลดขนาดช้ิน
หมูหลงับดใกลเ้คียงกบัการประกอบเคร่ืองบดแบบเดิม  และมีผลท าใหจ้ านวนเส้นพงัผดืลดลง 
  3) จากการประกอบเคร่ืองบดลดขนาดแบบใหม่ในกระบวนการผลิตมีผลท าใหล้ดของเสีย
ซาลาเปาสินคา้ A หนา้เป็นรูลงจากเดิม 3.80% เหลือเพียง 0.35% และสามารถลดยอดของเสีย
โดยรวมในผลิตภณัฑซ์าลาเปาสินคา้ A จาก 0.48% เหลือเพียง 0.37% (ยอดของเสียโดยรวม
เฉล่ียเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557) โดยสามารถคิดการลดการสูญเสียไดเ้ป็นจ านวนเงิน 365,976 
บาท/เดือน หรือ 4,391,712 บาท/ปี  

 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

การลดของเสียในผลติภัณฑ์ซาลาเปาสินค้า A                
Lose Reduction in Steamed Stuff Bun Product A 
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