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บทคัดย่อ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค 7waste ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นต าบล
คีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วน       
เรซิ่น 2) เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น 3) เพื่อศึกษาแนวทางใน
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น  การวิจัยครั้งนี้ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างาน 
กระบวนการศึกษาประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ และการสัมภาษณ์  เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ผลการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก
พบว่า โรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ได้เปิดท าการผลิตมากว่า 20 ปี มีการผลิตและแม่พิมพ์ท่ีใช้ในการหล่อตุ๊กตามากกว่า 
1,200 รูปแบบ โดยเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบันได้ท าการใช้แม่พิมพ์ตุ๊กตาเรซิ่น            
เป็นจ านวน 706 รูปแบบ โดยมีการแบ่งแม่พิมพ์ของตุ๊กตาเรซิ่นได้ทั้งหมด 9 ประเภท คือ 1) Animal 2) Eagle        
3) Art 4) Buddha 5) Ashtray 6) Décor 7) Egypt 8) Incense 9 ) Mask ซึ่งมีกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 12 
ขั้นตอน 1) การรับค าสั่งซื้อ 2) การสั่งซื้อวัตถุดิบ 3) ตรวจสอบวัตถุดิบ 4) การค านวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต           
5) การผสมวัตถุดิบ 6) การเตรียมแม่พิมพ์และการหล่อ 7) การถอดแบบ 8) การเก็บรายละเอียด 9) การขัดรอยต่อ 
10) การท าสี 11) การขัดเงา 12) การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป จากผลการศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการผลิตตุ๊กตาเรซิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ปัญหาตามทฤษฎีการก าจัดความสูญเสีย 7 waste 
พบว่าเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเป็นความสูญเสียที่พบปัญหามากท่ีสุดในโรงงานตุ๊กตาอ้วนเร
ซิ่น คือ 1) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 3) ความสูญเสีย
เนื่องจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าความสูญเสียที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น
ทั้ง 3 ด้านนี้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
ค าส าคัญ: ลดความสูญสีย / กระบวนการผลิต / ตุ๊กตาเรซิ่น / ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 Guidelines for optimizing production processes using 7 waste technique of Uan Resin Doll 
Factory Khiri Rat Sub- district, Phop Phra District, Tak Province The objectives are:  1)  to study the 
production process of the Uan resin doll factory 2)  to study the problems that arise during the 
production process Of the Uan resin doll factory 3)  To study ways to improve the production 
process And optimize the working process of the Uan resin doll factory This research used a 
qualitative research model that gathered and analyzed data using management and supervisory 
interviews. The educational process consists of Gathering information from relevant research, 
websites and interviews To use the information to analyze problems and find solutions to solve 
them more efficiently. 
 The results of the study of the production process of the Uan resin doll factory Khiri Rat 
Sub-district, Phop Phra District, Tak Province found that Uan Doll Factory It has been in production 
for more than 20 years and has produced more than 1,200 forms and molds used to cast dolls, an 
art that has been passed down from its ancestors  But nowadays, 706 resin doll molds have been 
used, with 9 types of resin doll molds divided:  1)  Animal 2)  Eagle 3)  Art 4)  Buddha 5)  Ashtray            
6) Décor 7) Egypt. 8) Incense 9) Mask The production process consists of 12 steps: 1) Order taking 
2) Raw material purchase 3) Raw material check 4) Raw material calculation 5) Raw material mixing 
6)  Mold preparation and Casting 7)  Pattern removal 8)  Detailing 9)  Sanding of joints 10)  Painting      
11) Polishing 12) Storing of raw materials and finished From the results of the study, the researcher 
realized the problems and obstacles in the production of resin dolls. Using 7 waste disposal theory 
analysis of the problem It was found that the loss occurred in the production process and was the 
most problematic loss in the fat resin doll factory which was 1)  the loss due to the production 
process 2)  Loss due to inventory 3)  Loss due to movement Therefore, the researcher has taken 
the most common loss and problem of the three aspects of Uan resin doll factory to analyze the 
root cause of the problem Using the cause and effect diagram In order to find further solutions. 
Keywords: reduce loss / production process / resin doll / Performance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาความยากจนในชุมชนชนบทได้ อีกทั้งยัง
ท าให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง แต่เพื่อให้อุตสาหกรรมชุมชน มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง 
และยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ          
ด้านการจ าหน่าย ด้านการเงิน รวมทั้งด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเสริมสร้างพลังในการแข่งขัน
ในระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมชุมชนที่ได้รับบริการ ที่ปรึกษาเครือข่าย ผู้ประกอบการค้า และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วย             
ร่วมด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพ และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโดยการ มีส่วนร่วมของ
อุตสาหกรรมชุมชน เรซิ่นสามารถหล่อขึ้นรูปได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานหล่อเครื่องประดับช้ินจิ๋ว       
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ต่างหู สร้อย ก าไล หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตา หล่อแก้ว เครื่องประดับตกแต่งบ้าน ไปจนถึงงานหล่อพระพุทธรูป 
หล่องานไฟเบอร์กลาส หรือใช้ในกลุ่มงานเคลือบ เช่น เคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ีเรซิ่นยังมีการ
ประยุกต์ไปใช้ในการผลิตวัสดุสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันมากมาย เรียกว่าเป็นสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวของเราทุกคนและมี
ประโยชน์รอบด้านเลยทีเดียว เรซิ่นธรรมชาติสามารถละลายได้ในตัวท าละลายเกือบทุกชนิด และน ามาใช้ประโยชน์
ได้มากมาย เช่น ท าวาร์นิช สารเคลือบผิว กาว และใช้เป็นสารประกอบในอุตสาหกรรมยา น้ าหอม สารให้กลิ่น และ
ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ในสมัยโบราณมีการใช้เรซิ่นโดยน ามาท าเป็นยาระงับความเจ็บปวด หรือใช้ในพิธีทาง
ศาสนาและในชีวิตประจ าวัน เช่น ก ายาน ยางไม้หอม น้ าหอม ไวน์ ในสมัยอียิปต์โบราณใช้เรซิ่นรักษาสภาพศพไม่ให้
เน่าเปื่อย  

ในต าบลคีรีราษฏร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่มีโรงงานตุ๊กตาเรซิ่นตั้งอยู่ ช่ือโรงงาน
ตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ด าเนินการผลิตตุ๊กตาตามค าสั่งซื้อที่รับมาจากทางหน้าร้าน ซึ่งหน้าร้านนั้นตั้งอยู่ที่ตลาดนัดสวน
จตุจักร โครงการ 13 ซอย 11/7 แผงที่ 155-157 กรุงเทพฯ.,1090. โรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ท าการผลิตตุ๊กตาเรซิ่น 
เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี โดยท าการเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีการผลิตและแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อตุ๊กตา
มากกว่า 1,200 รูปแบบ โดยเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบันได้ท าการใช้แม่พิมพ์ตุ๊กตาเรซิ่น 
เป็นจ านวน 706 รูปแบบ โดยมีการแบ่งแม่พิมพ์ของตุ๊กตาเรซิ่นได้ทั้งหมด 9 ประเภท คือ 1) Animal 2) Eagle 3) 
Art 4) Buddha 5) Ashtray 6) Décor 7) Egypt 8) Incense 9 ) Mask ท าการเปิดโรงงานมาเพื่อสร้างหารายได้
ให้กับผู้บริหาร ญาติ พ่ีน้อง รวมถึงคนในชุมชนด้วย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นนั้น คือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ท าให้ต้องมีการผลิตตุ๊กตาอยู่เป็นประจ า  

ปัจจุบันโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น เกิดปัญหาจากกระบวนการผลิต เช่น การแตกหักและไม่สมบูรณ์ของตัว
สินค้าเป็นจ านวนมากอยู่เป็นประจ า ท าให้ต้องเสียวัตถุดิบและสูญเสียเวลาในการผลิตเพื่อท าการทดแทน ท าให้ขาด
รายได้ที่จะเข้ามายังโรงงานซึ่งเป็นปัญหาการสูญเสียจากกระบวนการผลิต ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการ
ผลิต ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิค 7 waste และใช้แผนผังสาเหตุและผล มาวิเคราะห์
ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งในเรื่องของแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงงานฯ โดยภาพรวม
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของโรงงาน
ตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ผู้วิจัยใช้เทคนิควิจัยเชิง
คุณภาพในการรวบรวม ขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ โดยศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ประเด็นปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต แนวทางในปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ได้มีการด าเนินงานดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นโดยใช้
แบบสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 2 คน หัวหน้างาน 2 คน และ
พนักงานปฏิบัติงาน 6 คน 

  

ศึกษากระบวนการผลิต 
ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซ่ิน ตัวแปรต้น 

ทฤษฎีลดความสูญเสยี 7  waste 
1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกนิไป(Overproduction) 
2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) 
4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) 
5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) 
6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) 
7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) 

 

แนวทางในปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 

ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซ่ิน ตัวแปรตาม 

ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการผลิต 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้กับระดับผู้บริหาร โดยการศึกษา

ประเด็นค าถาม จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสร้างเป็นค าถามให้ครอบคลุมตาม
ขอบเขตของการวิจัยอันเป็นสิ่งท่ีต้องการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้องการโดยมีการเรียบเรียงล าดับค าถาม 
เนื้อหาของค าถามเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิด (Open-end question) โดยมีการก าหนดประเด็นค าถามไว้
ล่วงหน้าก่อนสัมภาษณ์  

2. แบบสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะแบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มเฉพาะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเพื่อ
ระดมสมองเป็นทีมกับระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงานปฏิบัติงานแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการ
สัมภาษณ์ คือ หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติงาน (ประสบการณ์ในการท างาน 2 ปีขึ้นไป) ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น 
โดยการก าหนดโครงสร้างการอภิปรายไว้อย่างคร่าวๆ แบ่งเป็นประเด็นค าถามเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวที่
ต้องการศึกษา ซึ่งเริ่มด้วยการตั้งค าถามเริ่มต้นง่ายๆ ก่อนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์สัมผัส
กับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หลังจากนั้นจึงใช้ค าถามที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้การอภิปรายด าเนินการไปตามทิศทาง
ปัญหาที่ต้องการศึกษาซึ่งค าถามต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์อื่นๆ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ สมุดบันทึก ปากกาและกล้อง
ถ่ายภาพ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้านเอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review data) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ นิตยสารเอกสารการประชุม วารสาร 
หนังสือพิมพ์บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data) ซึ่งผู้วิจัยได้ท า การจัดเก็บดังนี้ 
 2.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ และท าการเตรียมค าถาม        

กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับระดับ หัวหน้างาน และ
ระดับพนักงานปฏิบัติงาน (ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป) ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ในระหว่าง
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดของกลุ่ม เพื่อก าหนดปัญหาที่ชัดเจนขึ้น และเป็นแนวทางใน
การตั้งค าถามต่อไป ในการสรุปประเด็นปัญหาของกลุ่ม โดยใช้เวลาในการท าแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความร่วมมือของผู้ท าแบบสอบถาม 

 2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก แบบตัวต่อตัวกับระดับ
ผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยทัศนคติสิ่งจูงใจ ความเช่ือของผู้ให้สัมภาษณ์ เตรียมค าถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัยก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขออนุญาตใน
การขอจดบันทึกลงสมุดและบันทึกเสียงสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับผู้ให้
สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระตอ่กัน และมีการทดสอบค าถามและ
ค าตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการถามค าถามต่อไป โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 - 60 นาที ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์จนกว่าไม่พบข้อสงสัย หรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นท่ี
เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว จึงท าการหยุดการสัมภาษณ์ 
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 2.3 ในขณะที่ท าการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยใช้การจดบันทึกโดยการสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นท่ี
ส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะท าการบันทึกข้อมูลอื่นๆ ทันทีเช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะน้ าเสียง ตาม
ความจริงโดยไม่มีการตีความ นอกจากน้ียังได้ท าการบันทึกเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย
ในขณะที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.4 ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาท าการบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลที่
ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพื่อน าไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยจะน ามาถอด
เทปบันทึกเสียงแบบค าต่อค า ประโยคต่อประโยคแล้วท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยการฟัง
เทปบันทึกเสียงซ้ าอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแนวคิดการก าจัดความสูญเสีย 7 waste      

มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตุ๊กตาเรซิ่น มาด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึกภาคสนาม (Field data) มาอ่านหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้และพิจารณาประเด็นท่ีส าคัญ 
 2. ข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัดและตีความ พร้อมท าการดึงข้อความหรือ
ประโยคที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิต 
 3. น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน มาไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดย
มีรหัสข้อมูลการบันทึกข้อความหรือทุกประโยคแล้วจึงตั้งช่ือค าส าคัญ ซึ่งจะจดเป็นกลุ่ม 
ใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย ท่ีอยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ (Sub theme) หรือเรียกว่า 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 4. ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคุม
ปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้น พร้อมท้ังยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้เพื่อแสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น 
 5. ท าการสรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จากทฤษฏีและแนวคิดต่างๆ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาของกระบวนการผลิตตุ๊กตาเรซิ่น  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค 7 waste ของโรงงาน
ตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีการศึกษาถึง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โดย
ใช้เทคนิค 7 waste ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ซึ่งการเสนอผลการศึกษาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้
 1. ผลศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซ่ิน ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 ผลการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น จากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงงานตุ๊กตา
อ้วนเรซิ่น ได้เปิดท าการผลิตมากว่า 20 ปี มีการผลิตและแม่พิมพ์ท่ีใช้ในการหล่อตุ๊กตามากกว่า 1,200 รูปแบบ โดย
เป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบันได้ท าการใช้แม่พิมพ์ตุ๊กตาเรซิ่น เป็นจ านวน 706 รูปแบบ 
โดยมีการแบ่งแม่พิมพ์ของตุ๊กตาเรซิ่นได้ทั้งหมด 9 ประเภท คือ 1) Animal 2) Eagle 3) Art 4) Buddha 5) 
Ashtray 6) Décor 7) Egypt 8) Incense 9 ) Mask  ซึ่งมีกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังนี ้



 
624 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

1.1 การรับค าสั่งซ้ือ เริ่มจากส านักงานใหญ่จะรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วส่งมายังโรงงานฯ โดย
ท าเอกสารและส่งแฟกซ์รายการสินค้าท่ีลูกค้าสั่งซ็อ มายังโรงงานอ้วนตุ๊กตาเรซิ่น เพื่อท าการผลิตตามค าสั่งซื้อ โดย
เฉลี่ยจะมีค าสั่งซื้อที่เข้ามายังโรงงานประมาณ 100 ตัว/สัปดาห์ ส่วนใหญ่ค าสั่งซื้อของลูกค้า เป็นตุ๊กตาเรซิ่น 
ประเภท Animal จ าพวก ช้าง และ Buddha จ าพวก พระพุทธรูปต่างๆ ตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น 

1.2 การสั่งซ้ือวัตถุดิบ เริ่มหลังจากที่โรงงานฯ ได้รับค าสั่งซื้อจากส านักงานใหญ่ โรงงานอ้วน
ตุ๊กตาเรซิ่น จะท าการ ตรวจสอบวัตถุดิบ ที่ใช้ในในการผลิต และจัดท าใบขอซื้อ เพื่อส่งไปยังส านักงานใหญ่ที่เป็นผู้
จัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบให้ และจะได้รับรายการสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อตรวจสอบรายการตามใบขอซื้อ หากถูกต้อง
หรือเหมาะสมแล้วจะยืนยัน เพื่อท าการจัดซื้อต่อไป 

1.3 ตรวจสอบวัตถุดิบ เมื่อมีวัตถุดิบมาถึง ทางโรงงานฯ จะท าการตรวจสอบ ตรวจนับ ให้ตรง
กับใบสั่งซื้อ หากถูกต้องครบถ้วนก็จะเข้าสู่การจัดเก็บ และหากสินค้าไม่ถูกต้อง ช ารุด จะมีการประสานงานกับ
ส านักงานใหญ่ เพื่อท างานส่งคืนหรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและข้อตกลงร่วมกัน 

1.4 การค านวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทางโรงงานอ้วนตุ๊กตาเรซิ่น จะใช้วิธีการค านวณ โดย
การใช้ประสบการณ์ในการ คาดเดาปริมาณวัตถุดิบ ท่ีจะใช้ในแต่ละครั้ง ตามจ านวนการสั่งซื้อของลูกค้า 

1.5 การผสมวัตถุดิบ น าวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้ มาผสมกันซึ่งจะมีผงแป้งและผงแคลเซียม ก่อน
จะเข้ากระบวนการผลิตผู้ผลิตจะค านวณวัตถุดิบให้เพียงพอกับรายการสินค้าที่รับมา หลังจากนั้นท าการเทผงแป้ง 
หรือผงแคลเซียมรวมเข้าด้วยกันกับ ตัวน้ ายาเรซิ่น และสไตรินโมโนเมอร์ หรือตัวท าปฏิกิริยาการแข็งตัว เป็นต้น 
จากนั้นก็ท าการคลุกเคล้ารวมเข้าด้วยกัน  

1.6 การเตรียมแม่พิมพ์และการหล่อ  น าส่วนผสมที่ได้มีการคลุกเค้าแล้ว มาเทส่วนผสมนั้นให้ 
กระจายทั่วท้ังตัวของแม่พิมพ์ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ตามรูปแบบของค าสั่งซื้อ รอให้ส่วนผสมนั้นแห้ง ซึ่งจะใช้เวลาใน
ขั้นตอนนี้ประมาณ 15-20 นาที ซึ่งในการหล่อนั้นตัวแม่พิมพ์มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลาง และก็ขนาดใหญ่ท าให้การ
รอให้ส่วนผสมนั้นแห้งจึงมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันท้ังนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของแม่พิมพ ์

1.7 การถอดแบบ หลังจากหล่อเสร็จก็จะถึงขั้นตอนของการถอดตุ๊กตาออกจากตัวแม่พิมพ์        
ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความเช่ียวชาญในการถอดตุ๊กตาออกจากตัวเรซิ่น หากว่าไม่มีความ
เช่ียวชาญในการถอดตุ๊กตาออกจากตัวแม่พิมพ์ก็จะท าให้ตุ๊กตาแตกหักหรือไม่สมบูรณ์ตามลักษณะของตัวแม่พิมพ์ 
ฉะนั้นในข้ันตอนน้ีก็จะต้องใช้พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการถอดตุ๊กตาเรซิ่นออกจากตัวแม่พิมพ์ 

1.8 การเก็บรายละเอียด เป็นการเก็บรายละเอียดของตัวตุ๊กตาเรซิ่น ซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะมีการใช้
เครื่องจักรต่างๆ เพื่อเก็บรายละเอียดของตัวตุ๊กตา หลังจากหล่อเสร็จ จะท าการเจียรรอยต่อของตัวตุ๊กตาเรซิ่น      
ท าให้ตุ๊กตาเรซิ่นนั้นมีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

1.9 การขัดรอยต่อ หลังจากท าการเจียรเพื่อเก็บรายระเอียดตุ๊กตาเรซิ่นเสร็จแลว้ ก็จะเป็นการท า
ให้ตุ๊กตาเรซิ่นนั้นมีความเรียบและสละสลวยขึ้น โดยท าการขัดทั้งตัวของตุ๊กตาเรซิ่น ซึ่งในการขัดตัวตุ๊กตาเรซิ่นนี้       
ก็จะใช้น้ าและกระดาษทรายในการขัด ซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของ
ตัวตุ๊กตาเรซิ่นท่ีมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ 

1.10 การท าสี ในขั้นตอนนี้ก็จะใช้ความร้อนในการท าสีให้กับตัวตุ๊กตาเรซิ่น ซึ่งท าการต้มสี  
วัตถุดิบที่ใช้ในการต้มเพื่อให้เกิดสี คือ ด่างทับทิม เมื่อท าการต้มด่างทับทิมแล้ว หลังจากนั้นก็เอาสีของด่างทับทิมมา
ทาที่ตัวตุ๊กตาเรซิ่น หลังจากทาสีเสร็จก็ต้องเอาไปผ่านความร้อนเพื่อให้สีที่ทานั้นเกาะแน่นติดกับตัวตุ๊กตาเรซิ่น 
เพราะก่อนจะท าการทาสีตัวเนื้อสีของตุ๊กตาเรซิ่นจะเป็นสีขาว เมื่อทาสีเสร็จตัวตุ๊กตาก็จะมีสีน้ าตาลด าที่มี           
ความสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่น าไปผ่านความร้อนก็จะท าให้สีที่ทาบนตัวของตุ๊กตาก็จะไม่แน่นพอระยะเวลาผา่น
ไปสักพักสีที่ทานั้นก็หลุดออกได้  
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1.11 การขัดเงา หลังจากที่น าตัวตุ๊กตาเรซิ่นทาสีเสร็จผ่านความร้อนเสร็จแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอน
ของการขัดเงาสี โดยจะใช้เครื่องจักรที่ช่ือว่า ลูกผ้า ในการขัดเงา เพื่อให้ตัวตุ๊กตามีความเงาและมีมิติมากขึ้น          
ในขั้นตอนนี้ก็จะใช้ความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูง เพราะถ้าขัดได้ไม่ดี สีของการขัดเงามันจะดูไม่กลมกลืนและมี
แตกต่างกัน ท าให้ขาดความสวยงาม 

1.12 การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จ การจัดวัตถุดิบจะน าไปจัดเก็บตามประเภทของ
วัตถุดิบในพื้นที่ท่ีทางโรงงานจัดโซนไว้ส าหรับการจดัเก็บโดยเฉพาะ และการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรปูจะมกีารแยกตาม
หมวดหมู่สินค้า โดยเป็นวางตามพื้นที่ท่ีว่างของแต่ละหมวดหมู่ 

 2. ผลการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซ่ิน จ าแนกปัญหา
ตามทฤษฎีการก าจัดความสูญเสีย 7 waste  ได้ดังนี ้
 2.1 ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 

ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นคือ 1) การใช้วัตถุดิบ
โดยไม่มีการเก็บรักษาที่ดี ท าให้วัตถุดิบเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานในครั้งต่อไปได้ และการค านวณการใช้
วัตถุดิบยังเป็นลักษณะการคาดเดาท าให้มีการสูญเสียวัตถุดิบเกินความจ าเป็น  2) การถอดแบบแม่พิมพ์ตุ๊กตาออก 
ซึ่งเกิดความเสียหายหรือสูญเสียค่อนข้างสูง เพราะเวลาถอดตุ๊กตาออกจากแม่พิมพ์ตุ๊กตาที่หล่อเสร็จก็จะแข็งตัวเมื่อ
ถอดออกมาตุ๊กตาเกิดการหักหรือถอดออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ท าให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นร้อย
ละ 15-20 เปอร์เซ็นต์ 3) เครื่องเจียรที่ใช้ในการด าเนินงานเกิดการช ารุดเสียหาย เพราะใช้ในการท างานค่อนข้าง
ยาวนานและต่อเนื่อง เมื่อเกิดการช ารุดและเสียหาย มีเครื่องเจียรหรืออะไหล่ส ารองน้อยมาก 

 2.2 ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 
ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นคือ ในการจัดเก็บวัสดุ

คงคลังของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ซึ่งโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นนั้นก็จะมีคลังสินค้าท่ีเอาไว้จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าเพื่อ
รอการจัดส่ง ลักษณะคลังสินค้าไม่เป็นระเบียบไม่มีการแบ่งพื้นที่การจัดเก็บที่ชัดเจน เมื่อท าการสั่งวัตถุดิบเข้ามา 
วัตถุดิบที่สั่งมาก็จะสั่งทีเดียวเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ และเมื่อต้องใช้วัตถุดิบก็ไม่รู้ว่าอันไหนท่ี
ซื้อมาก่อนอันไหนซื้อมาทีหลัง ท าให้วัตถุดิบที่ซื้อมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้งาน เมื่อเอาไปใช้งานวัตถุดิบก็มีการ
เสื่อมสภาพ นอกจากนี้คลังสินค้าของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นก็มีการจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการจัดส่ง แต่ไม่มีการแยก
ประเภทของตุ๊กตาเรซิ่นไว้อย่างชัดเจน สินค้าก็ถูกวางรวมกันไว้ เมื่อท าการจัดส่งก็ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้าย
และหาสินค้า  

 2.3 ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง 
ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่งของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นคือ การขนส่งวัตถุดิบของ

โรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ซึ่งท าการสั่งวัตถุดิบมาจากหน้าร้านซึ่งตั้งอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรโครงการ 13 ซอย 11/7 
แผงที่ 155-157 กทม.,10900.วัตถุดิบที่ท าการสั่งมาหลักๆ คือ ผงแคลเซียม น้ ายาเรซิ่น และสไตรินโมโนเมอร์  ใน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ จึงท าการสั่งทีเดียวปัญหาที่พบเจอค่อนข้างน้อย การขนส่งท าให้เกิดการกระแทกกันของวัตถุดิบ
บ้างบางครั้ง ส่วนการจัดส่งสินค้าของโรงงานตุ๊กตาเรซิ่น เมื่อโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นท าการผลิตตุ๊กตาเรซิ่นเสร็จก็จะ
ท าการบรรจุสินค้าและจัดส่งไปยังหน้าร้าน ซึ่งในการจัดส่งสินค้านั้นบางครั้งสินค้าเกิดการวางทับซ้อนกัน ท าให้เกิด
การแตกหักบ้างเล็กน้อย จึงพบปัญหาที่เกิดจากความสูญเสียด้านการขนส่งน้อยมาก 

 2.4 ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว 
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหวของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นพบว่าในกระบวนการผลิต

เกิดระยะทางในการเคลื่อนย้ายตุ๊กตาเรซิ่นหลังท าเสร็จในแต่ละขั้นตอนของการผลิต พนักงานปฏิบัติงานจะท าการ
ขนย้าย ตุ๊กตาเรซิ่น โดยการใส่ตะกร้าพลาสติกและท าการยกตุ๊กตาเรซิ่นไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งมีถึง 
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7 รอบ/กระบวนการผลิต คือ 1)ขนย้ายจากข้ันตอนการผสมวัตถุดิบไปยังขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์และการหล่อ 2)
ขนย้ายจากข้ันตอนการเตรียมแม่พิมพ์และการหล่อไปยังข้ันตอนการถอดแบบ 3)ขนย้ายจากข้ันตอนการถอดแบบไป
ยังข้ันตอนการเก็บรายละเอียด 4)ขนย้ายจากข้ันตอนการเก็บรายละเอียดไปยังขั้นตอนการขัดรอยต่อ 5)ขนย้ายจาก
ขั้นตอนการขัดรอยต่อไปยังขั้นตอนการท าสี 6)ขนย้ายจากขั้นตอนการท าสีไปยังขั้นตอนการขัดเงา 7)ขนย้ายจาก
ขั้นตอนการขัดเงาไปยังขั้นตอนการเก็บสินค้าส าเร็จรูป และภายในโรงงานมีการจัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ ท าให้
ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนไหวยาวนานโดยไม่จ าเป็น จึงท าใหตุ้๊กตาเกิดการช ารุดแตกหักระหว่างการเคลื่อนย้ายตุ๊กตา
ไปยังข้ันตอนดังที่กล่าวมา  
 2.5 ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 

ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอยของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นพบว่าในกระบวนการผลิต
ตุ๊กตาเรซิ่นนั้นมีพนักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและในกระบวนการแต่ละขั้นตอนมีการท างานอย่างต่อเนื่อง 
โดยพบความสูญเสียจากการรอคอยน้อยมาก จึงไม่พบปัญหาที่เกิดจากความสูญเสียจากการรอคอย 
  2.6 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 

ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไปของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นพบว่าทางโรงงานตุ๊กตา
อ้วนเรซิ่นมีการรับค าสั่งการผลิตตามรายการผลิตของลูกค้าจากส านักงานใหญ่ ทั้งจ านวนและขนาด ดังนั้นจึงท าการ
ผลิตตามจ านวนเท่านั้น ไม่มีการผลิตมากเกินจ านวนที่ได้รับ จึงไม่พบปัญหาความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป 
  2.7 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย 

ความสูญเสียจากการผลติของเสียของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นพบว่าโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิน่มี
การถอดแบบตุ๊กตาที่ช ารุดและแตกหัก จึงมีต้นทุนของวัตถุดิบเล็กน้อยและเนื่องจากโรงงานตุ๊กตาเรซิ่นผลิตตุ๊กตาที่
เป็นเรซิ่น จึงมีความทนต่ออายุการใช้งานและการจัดเก็บ จึงพบปัญหาเล็กน้อยของความสูญเสียจากการผลิตของเสีย 

ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาตามทฤษฎีการก าจัดความสูญเสีย 7 waste  พบว่าเกิดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเป็นความสูญเสียที่พบปัญหามากที่สุดในโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นคือ ความ
สูญเสียจากกระบวนการผลิต,ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังและความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้น าความสูญเสียที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นมาทั้งหมด 3 ด้านคือ 1)ความสูญเสีย
เนื่องจากกระบวนการผลิต 2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 3) ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว 
โดยใช้แผนผังสาเหตุและผลแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
นั้น ในลักษณะของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)"  เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหวา่ง
สาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา แยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ประกอบด้วย        
1) M Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร  2) M Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก          
3) M Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนกา 4) M Method กระบวนการท างาน และ          
5) E Environment อากาศ สถานท่ี ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 2 กลุ่มปัจจัยเพื่อน า ไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง (เบญจพร เกียรตไิกรวัลศิริ, 2558) 

 
 โดยสรุป ความสูญเสียที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นมาทั้งหมด 3 ด้านคือ         
1) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 3) ความสูญเสียเนื่องจาก
การเคลื่อนไหว ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ความสูญเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติ 
 

ปัจจัย สาเหตุของปัญหา 
ด้านบุคลากร 1.เป็นพนักงานใหม่ที่ขาดความรู้ความสามารถในการท างาน 

2.ขนย้ายผิดวิธี ท าให้สินค้าเกิดการกระแทกช ารดุและแตกหัก 
ด้านวัตถุดิบ 1.วัตถุดิบเหลือจากการใช้งานไมม่กีารเก็บรักษาท าให้วัตถุดิบเสื่อมคณุภาพ 

2.ไม่มีการค านวณการใช้วัตถุดิบ ท าให้วัตถุดิบเหลือจากการใช้งาน 
ด้านกระบวนการท างาน 1.ขั้นตอนการน าตุ๊กตาเรซิ่นออกจากตัวแม่พิมพ์ มักพบว่าเมื่อท าการถอด

ตุ๊กตาออกจากตัวแม่พิมพ์ท าให้ตุ๊กตาเกิดการช ารุดและแตกหัก 
ด้านเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 1.เครื่องเจียรที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของตุ๊กตาเรซิ่นถูกใช้งานบอ่ย และ

ท างานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อเกิดการช ารุดเสยีหาย มเีครื่องเจียรหรือ
อะไหลส่ ารองน้อยมาก 

 
จากความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต โดยวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาของโรงงานตุ๊กตา

อ้วนเรซิ่น ควรมีการปรับปรุงด้านบุคลากร คือ อบรมพนักงานปฏิบัติงานของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ให้มีความรู้ทั้ง
ในเรื่องของการขนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ควรมีการปรับปรุงด้านวัตถุดิบคือ ควรเก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้
งานไม่หมดไว้ในที่ปลอดภัยและอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อรักษาไม่ให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพได้ และควรมีเครื่องมือวัด
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อไม่ให้วัตถุดิบคงเหลือจากการใช้งานโดยไม่จ าเป็น ควรมีการปรับปรุงด้าน
กระบวนการท างาน คือ ควรจัดท าแบบการสอนการถอดแบบตุ๊กตาเรซิ่นอย่างถูกต้องปลอดภัย และควรจัดพนักงาน
ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการถอดแบบตุ๊กตาเรซิ่นโดยเฉพาะ เพื่อลดความสูญเสียของการแตกหักและ        
ไม่สมบูรณ์ของตัวตุ๊กตาเรซิ่น และควรมีการปรับปรุงด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ ควรมีเครื่องเจียรหรืออะไหล่
ส ารองใหเ้พียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อลดความสูญเสียด้านเวลาและตัวสินค้า 
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ตารางที่ 2 ความสูญเสยีเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 
 

ปัจจัย สาเหตุของปัญหา 
ด้านบุคลากร 1.วางสินค้าไมเ่ป็นระเบียบ ท าใหพ้ื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บสินค้าและ

วัตถุดิบ 
ด้านวัตถุดิบ 1.ไม่มีการจัดล าดับเข้าก่อนออกก่อนของวัตถุดิบ และสินค้า ท าให้วตัถุดิบ 

และสินค้าเกิดการค้างสต๊อกนานมากเกินไป ท าให้เสื่อมคณุภาพ 
ด้านกระบวนการท างาน 1.ไม่มีการแยกประเภทของสินค้า ท าให้เสียเวลาในการค้นหาสินค้า 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ไม่มีการดูแลความสะอาด ท าใหส้ินค้ามฝีุ่นเกาะอยู่กับตัวสินค้า 
 

จากความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการเก็บวัสดุคงคลัง โดยวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาของ
โรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ควรมีการปรับปรุงด้านบุคลากร คือ อบรมพนักงานให้มีการวางสินค้าอย่างถูกต้องและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดความสูญเสียด้านพื้นท่ีจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ควรมีการปรับปรุงด้านวัตถุดิบ คือ จัดท า
แผนการเข้าก่อนออกก่อนของวัตถุดิบและสินค้าเพื่อลดความสูญเสียการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ลดการ
สูญเสียด้านพื้นที่ และลดความสูญเสียด้านเวลา ควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการท างาน คือ ท าป้ายและจัดโซน
พื้นที่ตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อลดความล่าช้าในการค้นหา ขนย้ายวัตถุดิบและสินค้าและสามารถเพิ่ม
พื้นที่ในคลังสินค้า ควรมีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม คือ จัดอบรมพนักงานเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในโรงงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมท่ีมีผลกระทบต่อตัวสินค้า 
ตารางที่ 3 ความสูญเสยีเนื่องจากการเคลื่อนไหว 
 

ปัจจัย สาเหตุของปัญหา 
ด้านบุคลากร 1.เกิดการเหนื่อยล้าและความเครยีดในการปฏิบตัิงาน 
ด้านวัตถุดิบ 1.เกิดการหล่นท าให้ตุ๊กตาเรซิ่นเกดิการช ารดุและแตกหักระหว่างการ

เคลื่อนย้ายท าใหเ้สียวตัถุดิบโดยไม่จ าเป็น 
ด้านกระบวนการท างาน 1.มีระยะทางในการเคลื่อนไหวของแต่ละขั้นตอนมากเกินไป ท าให้ตุก๊ตาเร

ซิ่นเกิดการช ารุดและแตกหักระหวา่งการเคลื่อนยา้ย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 1.การจัดวางสิ่งของภายในโรงงานดูไมเ่ป็นระเบียบ ท าให้ต้องใช้เวลาในการ

เคลื่อนไหวยาวนานโดยไม่จ าเป็น 
 

จากความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการเก็บวัสดุคงคลัง โดยวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาของ
โรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ควรมีการปรับปรุงด้านบุคลากร คือ แบ่งเวรการขนย้ายสินค้าใหก้ับพนักงานปฏิบัติงาน และ
ควรมีอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายตุ๊กตาเรซิ่นยกตัวอย่างเช่น รถยกลากพาเลทหรือแฮนลิฟท์  เพื่อลดความเหนื่อยล้า
และความเครียดจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ควรมีการปรับปรุงด้านวัตถุดิบ คือ ขนย้ายตุ๊กตาเรซิ่นอย่าง
ระมัดระวัง และอาศัยอุปกรณ์ช่วย จะสามารถลดความสูญเสียด้านวัตถุดิบได้ ควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการ
ท างาน คือ จัดท ารูปแบบของกระบวนการท างานใหม่ ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าในแต่ละขั้นตอนให้น้อยลง     
จะสามารถลดความสญูเสยีจากกระบวนการท างานท้ังด้านเวลาและตุ๊กตาเรซิ่นได ้ควรมีการปรับปรงุด้านสิ่งแวดลอ้ม 
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คือ จัดวางสิ่งของใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเส้นทางส าหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มีความสะดวก จะ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตตุ๊กตาเรซิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
ปัญหาตามทฤษฎีการก าจัดความสูญเสีย 7 waste พบว่าเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเป็น
ความสูญเสียที่พบปัญหามากที่สุดในโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น  คือ 1) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต            
2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง 3) ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าความ
สูญเสียที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่นทั้ง 3 ด้านนี ้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้
แผนผังสาเหตุและผล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ได้ดังนี้ 

ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต ในด้านของบุคลากรพบว่าพนักงานเป็นพนักงาน
ใหม่ที่ขาดประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการท างาน เมื่อขนย้ายอย่างผิดวิธีท าให้สินค้าถูกกระแทกช ารุดและ
แตกหัก ในด้านของวัตถุดิบพบว่าวัตถุดิบเหลือจากการใช้งานไม่มีการเก็บรักษา ท าให้วัตถุดิบที่เมื่อกลับมาใช้งานมี
การเสื่อมคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในด้านของกระบวนการผลิตพบว่าในขั้นตอนการน าตุ๊กตาเรซิ่นออกจาก
ตัวแม่พิมพ์ พบว่าเมื่อท าการถอดตุ๊กตาออกจากตัวแม่พิมพ์ท าให้ตุ๊กตาเกิดการช ารุดและแตกหักและการค านวณการ
ใช้วัตถุดิบยังเป็นลักษณะการคาดเดา ท าให้มีการสูญเสียวัตถุดิบเกินความจ าเป็น และในด้านเครื่องจักร/อุปกรณ์
เครื่องเจียรที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของตุ๊กตาเรซิ่นถูกใช้งานบ่อย และท างานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงเกิดการ
ช ารุดเสียหายบ่อยครั้ง ท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเวลา 

แนวทางในการแก้ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต ควรมีการปรับปรุงด้านบุคลากร คือ 
อบรมพนักงานปฏิบัติงานของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น ให้มีความรู้ทั้งในเรื่องของการขนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัยและ
ถูกวิธี ควรมีการปรับปรุงด้านวัตถุดิบคือ ควรเก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้งานไม่หมดไว้ในท่ีปลอดภัยและอุณหภูมิเหมาะสม
เพื่อรักษาไม่ให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพได้ และควรมีเครื่องมือวัดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อไม่ให้
วัตถุดิบคงเหลือจากการใช้งานโดยไม่จ าเป็น ควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการท างาน คือ ควรจัดท าแบบการสอน
การถอดแบบตุ๊กตาเรซิ่นอย่างถูกต้องปลอดภัย และควรจัดพนักงานปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการถอดแบบ
ตุ๊กตาเรซิ่นโดยเฉพาะ เพื่อลดความสูญเสียของการแตกหักและไม่สมบูรณ์ของตัวตุ๊กตาเรซิ่น และควรมีการปรับปรุง
ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ คือ ควรมีเครื่องเจียรหรืออะไหล่ส ารองให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อลดความ
สญูเสียด้านเวลาและตัวสินค้า 

ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ในด้านของบุคลากรพบว่ามีการวางสินค้าไม่เป็น
ระเบียบ ท าให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ในด้านของวัตถุดิบพบว่าไม่มีการจัดล าดับเข้าก่อน
ออกก่อนของวัตถุดิบและสินค้า ท าให้วัตถุดิบและสินค้าเกิดการค้างสต๊อกนานเกินไป ท าให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ     
ในด้านกระบวนการท างานพบว่าไม่มีการแยกประเภทของสินค้าไว้อย่างชัดเจน เมื่อจะท าการขนย้ายสินค้าท าให้
เสียเวลาในการค้นหาเพราะว่ามีสินค้าปะปนกันหลายประเภท จึงเกิดความล่าช้าต่อการค้นหาสินค้าที่ต้องการ          
ในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่มีการดูแลความสะอาดอยู่เป็นประจ า จึงมีละอองฝุ่นที่เกาะกับตัวสินค้า เมื่อจะท าการ
บรรจุสินค้าพบว่าสินค้าขาดคุณภาพ  

แนวทางในการแก้ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง คือ ควรมีการปรับปรุงด้าน
บุคลากร คือ อบรมพนักงานให้มีการวางสินค้าอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดความสูญเสียด้านพ้ืนที่
จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ควรมีการปรับปรุงด้านวัตถุดิบ คือ จัดท าแผนการเข้าก่อนออกก่อนของวัตถุดิบและสินค้า
เพื่อลดความสูญเสียการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ลดการสูญเสียด้านพ้ืนท่ี และลดความสูญเสียด้านเวลา 
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ควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการท างาน คือ ท าป้ายและจัดโซนพื้นท่ีตามประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อลด
ความล่าช้าในการค้นหา ขนย้ายวัตถุดิบและสินค้าและสามารถเพิ่มพื้นที่ในคลังสินค้า ควรมีการปรับปรุงด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ จัดอบรมพนักงานเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในโรงงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดฝุ่นและสิ่ง
แปลกปลอมท่ีมีผลกระทบต่อตัวสินค้า 

ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ในด้านของบุคลากรพบว่าในการขนย้ายสินค้าไปยังแต่ละ
ขั้นตอน จะใช้แรงยกของพนักงานปฏิบัติงานเป็นหลัก ท าให้พนักงานปฏิบัติงานเกิดการเหนื่อยล้าและความเครียดใน
การปฏิบัติงาน ในด้านของวัตถุดิบพบว่าเนื่องจากมีการขนย้ายสินค้าถึง7รอบ/กระบวนการผลิต ท าให้สินค้าเกิดการ
หล่นท าเกิดการช ารุดและแตกหักระหว่างการขนย้ายท าให้เสียวัตถุดิบโดยไม่จ าเป็น ในด้านของกระบวนการท างาน
พบว่ามีรูปแบบกระบวนการท างานที่ยังซับซ้อน ท าให้มีระยะทางในการเคลื่อนไหวของแต่ละขั้นตอนมากเกินไป      
ท าให้สินค้าเกิดการช ารุดและแตกหักระหว่างการขนย้าย ในด้านของสิ่งแวดล้อมพบว่าภายในโรงงานมีการจัดวาง
สิ่งของที่ยังไม่เป็นระเบียบ ท าให้ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนไหวยาวนานโดยไม่จ าเป็น 

แนวทางในการแก้ปัญหาความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ควรมีการปรับปรุงด้านบุคลากร คือ 
แบ่งเวรการขนย้ายสินค้าให้กับพนักงานปฏิบัติงาน และควรมีอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายตุ๊กตาเรซิ่นยกตัวอย่างเช่น 
รถยกลากพาเลทหรือแฮนลิฟท์ เพื่อลดความเหนื่อยล้าและความเครียดจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ควรมีการ
ปรับปรุงด้านวัตถุดิบ คือ ขนย้ายตุ๊กตาเรซิ่นอย่างระมัดระวัง และอาศัยอุปกรณ์ช่วย จะสามารถลดความสูญเสียด้าน
วัตถุดิบได้ ควรมีการปรับปรุงด้านกระบวนการท างาน คือ จัดท ารูปแบบของกระบวนการท างานใหม่ ลดขั้นตอนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าในแต่ละขั้นตอนให้น้อยลงจะสามารถลดความสูญเสียจากกระบวนการท างานทั้งด้านเวลาและ
ตุ๊กตาเรซิ่นได้ ควรมีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม คือ จัดวางสิ่งของใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเส้นทาง
ส าหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มีความสะดวก จะสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรหาแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต ตามแนวคิดการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กังองค์กรได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

งานวิจัยนี้ท าขึ้นเพื่อการศึกษาการท างานของกระบวนการผลิต ได้แนวทางในปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น โดยจะไม่ทราบผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ปรับปรุงตามแนวทางนี้ ว่าจะส่งผลกระทบต่อการท างานในกระบวนการอื่นๆ อย่างไร ควรมีการศึกษากระบวนการ
อื่นๆที่ส่งผลเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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