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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการลดของเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนผลิตพาเลทไม ้จากการศึกษาการ

ผลิตในโรงานกรณีศึกษาพบวา่มีของเสียจาํนวนมากในกระบวนการประกอบดงัน้ี  การประกอบขา้มขั้นตอน  หัวไม้

แตกขณะประกอบ  ตะปูไม่ตรงตําแหน่ง และวางช้ินส่วนไม่ตรงตามแบบ เน่ืองมาจากวิธีการทํางานท่ีไม่ได้

ประสิทธิภาพและการปฏิบติังานท่ีไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจนการศึกษาและปรับปรุงการทาํงานดว้ยเคร่ืองมือคุณภาพและ

การศึกษางาน โดยการรวบรวมขอ้มูลของเสียดว้ยใบตรวจสอบและวิเคราะห์ของเสียดว้ยกราฟแท่งและผงักา้งปลา 

รวมทั้ งศึกษาวิธีการทาํงานและจาํนวนของเสียรูปแบบเดิม การปรับปรุงวิธีการประกอบพาเลทประกอบด้วย การ

ออกแบบอุปกรณ์จบัยึดและออกแบบคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือกาํหนดขั้นตอนการทาํงานรวมไปถึงขอ้ควรระวงัในการ

ปฏิบติังาน จากการศึกษาและประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์จบัยึดและวิธีการทาํงานรูปแบบใหม่ ผลการปรับปรุงปรากฏวา่ของ

จากปริมาณการผลิต 18,139 ช้ิน จาํนวนของเสีย 3,662 ช้ิน ของเสียลดลงเม่ือเทียบกบัการผลิตแบบเดิมคิดเป็นร้อยละ 

10 จากการดาํเนินงานวจิยัน้ีสามารถลดของเสียไดต้ามเป้าหมายและปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมผลผลิต  การลดของเสีย พาเลทไม้ 

 

Abstract 

The research concerns waste reduction and hence efficiency increases in a wood pallet fabrication line in a 

local manufacture. At present, the line incurs 18,139 defecate pats in the last four months. It was found that the 

major causes of defective are inappropriate work methods and strayed work layout. A manual of work instructions as 

well as a set of fixtures is designed and devised. After implementation, a significant reduction in waste has been 

resulted. The productivity improvement shows that the number of defectives is decreased to 3,662 pieces in the 
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comparable time period. This is equivalent to ten percent of waste. The result encourages the implementations 

throughout the rest of the factory. 

 

Keywords: Productivity Improvement, Defective Reduce, Wood Pallet 

 

1. บทนํา 

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัในปัจจุบนั ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ผูป้ระกอบการจาํนวนมากท่ีตอ้งปิดตวัลงทาํให้ผูป้ระกอบการท่ีเหลือจาํเป็นตอ้งหา

วิถีทางท่ีจะประคบัประคองให้ฝ่าวิกฤตไปให้ได้ จากสภาพแวดลอมการแข่งขนัผูป้ระกอบการไทยคงตอ้งหาแนว

ทางการปรับตวั ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงในสภาวะ

ปัจจุบนัพาเลทไมก็้ยงัไดรั้บความนิยมในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีนิยมใชพ้าเลทไมใ้นการรองสินคา้เพ่ือใหง่้ายต่อการขนถ่ายเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

และลดความเสียหายของสินคา้ในระหวา่งการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยอีกทั้งยงัลดตน้ทุนต่างๆท่ีเกิดจากการขนยา้ยสินคา้ 

ซ่ึงช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการจดัเก็บและการตรวจนบัสินคา้อีกดว้ย ในขั้นตอนการผลิตพาเลทไมก็้จะมีหลากหลาย

แบบตามท่ีลูกคา้เป็นคนกาํหนดวา่ตอ้งการแบบไหนซ่ึงแต่ละแบบจะมีความยากง่ายในการประกอบแตกต่างกนัไป 

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพฒันารูปแบบและคุณภาพของสินคา้ท่ีหลีกหนีการแข่งขนัในดา้นราคา รวมทั้งการปรับปรุงระบบ

กระบวนการผลิตท่ีจะสร้างประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

โรงงานกรณีศึกษามีการผลิตพาเลทไมห้ลายรุ่น ช้ินงานท่ีทาํเสร็จแลว้มีการตรวจสอบคุณภาพพบวา่มีของเสีย

จาํนวนมากตอ้งมีการร้ือออกแลว้นาํไมบ้างส่วนท่ีใชไ้ดน้าํกลบัมาใชใ้นการผลิตใหม่ และไมท่ี้ชาํรุดจนใชง้านไม่ไดก็้

ตอ้งจาํหน่ายเป็นเศษไมห้รือไมฟื้นสําหรับกระบวนการอบไม ้ช้ินงานท่ีเสียนั้นก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงมากข้ึน จาก

ค่าแรงงานท่ีสูญเปล่า ตน้ทุนจากวสัดุเสียหายและยงัเสียโอกาสทางการขายเพ่ือทาํกาํไรดว้ย จากลกัษณะปัญหาดงักล่าว

งานวจิยัน้ีจึงศึกษาเพ่ือวิเคราะห์และเลือกสาเหตุของปัญหา เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหา และทดลองการเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์จบัยดึช้ินงาน และวธีิการทาํงานใหม่สาํหรับกระบวนการประกอบพาเลท การดาํเนินการผลิตวธีิใหม่น้ีสามารถ

นาํไปใชใ้นผลิตภณัฑป์ระเภทพาเลทไมรุ่้นอ่ืนๆอีกดว้ย งานวจิยัน้ีสามารถลดของเสียและเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรม

ผลิตพาเลทไมแ้ละอุตสาหกรรมผลิตอ่ืนๆท่ีมีกระบวนการผลิตคลา้ยกบัการประกอบพาเลทไม ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไ้ขในการลดของเสียในกระบวนการผลิต 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพาเลท 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

การดําเนินการวิจัยตามหลักการศึกษาการทํางาน (รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, 2538) ประกอบด้วย

การศึกษาวิธีการทาํงาน กระบวนการผลิต และการวดังานดว้ยการหาเวลาการทาํงาน แนวทางการรูปแบบต่างๆ การลด
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ของเสียในกระบวนการผลิตกรอบรูปไม ้(ประวิทย ์ ตฤณรัชตเมธี, 2550) ศึกษาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต

กรอบรูปโดยใช้เคร่ืองมือคุณภาพ QC 7 Tools ในการแก้ปัญหาลดของเสีย  การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ช้ินส่วนท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบภายในเรือ(ปรีชา เอ่ียมสะอาด, 2551) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการเกิด

ขอ้บกพร่องต่างๆท่ีเกิดจากการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส่วนเรือเพ่ือลดการสูญเสียของกระบวนการผลิต การลดของเสียใน

กระบวนการน่ึงยางรถยนต ์(ยทุธณรงค ์จงจนัทร,2557) โดยใชท้ฤษฎีเทคนิคการควบคุมคุณภาพ QC 7 Tools และการ

ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทาํงาน (Jig Design) เป็นเทคนิค ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานในโรงงาน 

อุตสาหกรรมและเพ่ิมผลผลิตใหสู้งข้ึน 

งานวิจยัน้ีดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจาํนวนของเสียโดยเคร่ืองมือคุณภาพเช่น ใบตรวจสอบ การดาํเนินการ

วิจยัการลดของเสียและเพ่ิมผลผลิตประกอบดว้ย 1) กระบวนการผลิตพาเลทไมโ้ดยภาพรวม 2) ปริมาณการผลิตและ

จาํนวนของเสีย (รูปแบบเดิม) 3) การประกอบพาเลทไม ้และ 4) สรุปลกัษณะปัญหา รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กระบวนการผลิตพาเลทไมโ้ดยภาพรวม มีขั้นตอนการผลิตหลกัๆ 7 ขั้นตอน ดงัรูปท่ี 1 คือ 1) การเลือก

ไม ้2) การตากไม ้3) การตดัและผา่ไม ้4) การไสไม ้5) การประกอบพาเลท 6) การอบพาเลท และ 7) การตรวจสอบและ

การคดัแยก 

                                                     
รูปที่ 1 กระบวการผลิตพาเลทโดยภาพรวม 

 

3.1.1 การเลือกไม ้การคดัไมน้ั้นจะคดัส่วนของเสียออก เช่น ไมห้ัวแตก มีตราไมท่ี้ใหญ่เกินไป ส่วนการคดั

ลูกเต๋าจะพิจารณาทั้ง4 ดา้นเพ่ือหารอยตาํหนิและคดัท้ิง 

3.1.2 การตากไม ้การตากไมใ้ชเ้วลาตาก 1-2 สปัดาห์เพ่ือไล่ความช้ืน 

3.1.3 การตดัและผา่ไม ้การผา่ไมจ้ะผา่เพ่ือลดความหนาของไม ้หนาเกินกวา่เคร่ืองไสไมจ้ะรองรับได ้

3.1.4 การไสไม ้การไสไมเ้พ่ือทาํใหห้นา้ไมเ้รียบ ปรับเคร่ืองตามความหนาของไม ้

3.1.5 การประกอบพาเลท การนาํช้ินส่วนต่างๆประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยตะปู  

3.1.6 การอบพาเลท คือการทาํใหพ้าเลทแหง้ไม่มีความช้ืนในเน้ือไม ้

1 

3 

4 

5 

2 

7 

6 

  

 

  

  

  

  

การเลือกไม ้

การตากไม ้

การตดัและผา่ไม ้

การตรวจสอบ,คดัแยก 

การอบพาเลท 

การไสไม ้

การประกอบพาเลท 
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3.1.7 การตรวจสอบและการคดัแยก พาเลทไมท่ี้ผ่านกระบวนการประกอบและการอบ จะมีของเสียอยู่บา้ง 

กระบวนการน้ีตรวจสอบและคดัแยกเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

3.2 ปริมาณการผลิตและจาํนวนของเสีย (รูปแบบเดิม)  

การผลิตไมพ้าเลทมีหลายรุ่นตวัอย่างพาเลท ดงัรูปท่ี 2 ตามขนาดและความตอ้งการของลูกคา้ รุ่นท่ีโรงงาน

กรณีศึกษาผลิตต่อเน่ืองมี 4 รุ่น คือ P100x120, P75x110, P80x140 และ P100x130 จากการรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั

หน่ึงปี ปริมาณการผลิตเฉล่ีย 8,000 ช้ินต่อเดือน หรือ 96,000 ช้ินต่อปี  

การศึกษารอยตาํหนิหรือของเสียจากการผลิตพาเลทไม ้ดังตารางท่ี 1 ขอ้มูลจากการรวบรวมยอ้หลงั 1 ปี

จาํนวนของเสียต่อปีของเสีย ร้อยละของของเสีย = (29,048/96,000)*100 = 30.26 ขอ้มูลของเสียแสดงดงัรูปท่ี 3 กราฟ

แท่งแสดงของเสียแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1 วางโครงไม่ตรงตามแบบ 

3.2.2 หวัไมแ้ตกขณะยงิ 

3.2.3 ยงิตะปูเบ้ียว 

3.2.4 วางไมห้ลุดตาํแหน่ง 

 

 
รูปที่ 2 ตวัอยา่งพาเลทไม ้

 

ตารางที่ 1 จาํนวนของเสีย(ช้ิน/ปี) ตามประเภทของเสีย 

ลาํดบั ประเภทของเสีย จาํนวนของเสีย(ช้ิน)  ร้อยละ 

1 วางโครงไม่ตรงตามแบบ 11,469 11.95 

2 หวัไมแ้ตกขณะยงิ 8,719 9.08 

3 ยงิตะปูเบ้ียว 5,722 5.96 

4 วางไมห้ลุดตาํแหน่ง 3,138 3.27 

 รวม 29,048 30.26 
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รูปที่ 3 กราฟแท่งแสดงจาํนวนของเสีย 

 

3.3 การประกอบพาเลทไม(้รูปแบบเดิม) ดงัรูปท่ี 4 

ขั้นตอนการประกอบพาเลท ดงัน้ี 

3.3.1 การวางไมลู้กเต๋านาํลูกเต๋ามาวางใส่ลอ็คทั้งหมด 6 ลอ็ค 

3.3.2 การวางไมค้าดเต๋าเพ่ือยงิยดึลูกเต๋ากบัไมค้าดเต๋าใหติ้ดกนั 

3.3.3 การวางไมพ้ื้นบนจาํนวน 9 ผา่น  

3.3.4 การตอกตะปู 

3.3.5 การพลิกกลบัพาเลทไม ้

3.3.6 การตอกตะปู 

                                                        
รูปที่ 4 การประกอบพาเลทไม ้
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3.4 สรุปลกัษณะปัญหา ลกัษณะของเสียท่ีเกิดจากขั้นตอนการประกอบ วางโครงไม่ตรงตามแบบ  การยงิตะปู

เบ้ียว  หวัไมแ้ตกขณะยงิตะปู การวางไมห้ลุดตาํแหน่ง ซ่ึงการประกอบพาเลทไมน้ั้นจะประกอบไปดว้ย ไมส่้วนพ้ืนล่าง 

พ้ืนบน  ไม้คาดเต๋า ลูกเต๋า คาน ซ่ึงการประกอบท่ีถูกตอ้งเราได้กล่าวไปแลว้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต แต่การ

ประกอบในลกัษณะท่ีทาํให้เกิดของเสียนั้น พนกังานจะยิงพ้ืนล่างก่อนตีไมค้าดเต๋า ปัญหาต่อมาคือ หัวไมแ้ตกเม่ือทาํ

การยงิตะปู ลกัษณะคือ จะมีรอยแตกบริเวณหวัไมเ้กิดจากการไม่ทดสอบแรงลมปืนทาํใหล้มปืนแรงเกินไปหวัไมจึ้งเกิด

การแตกร้าว ของเสียท่ีเกิดจากการยิงตะปูเบ้ียว ลกัษณะของเสียคือ ตะปูจะแฉลบทะลุลูกเต๋าเน่ืองจากพนกังานเร่งรีบ

เกินไปและไม่มีความแข็งแรงในการบงัคบัแรงปืน และท่ีเกิดจากวางไมห้ลุดตาํแหน่ง ลกัษณะคือ ไมจ้ะเบ้ียวไม่ตรง

ตาํแหน่งยิง   จากรูปท่ี 3 วางโครงไมไ้ม่ตรงตามแบบมีจาํนวนของเสียมากท่ีสุด งานวิจยัน้ีจึงเลือกสาเหตุน้ีใชเ้ป็น

ปัญหาในการปรับปรุงการทาํงาน การวเิคราะห์สาเหตุ ดงัรูปท่ี 5  ผงักา้งปลาวเิคระห์หาสาเหตุของของเสีย   

 
 

รูปที ่5  ผงักา้งปลาวิเคระห์หาสาเหตุของของเสีย   

4. ผลการวจิยั 

ของเสียจากการประกอบพาเลทจากการวางโครงไมไ้ม่ตรงตามแบบโดยสรุปประกอบดว้ย 2 ประการ คือ 

การทํางานผิดวิธี และ การเล่ือนของไมข้ณะตอกตะปู การปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือการลดของเสีย ดังน้ี 1) การ

ปรับปรุงวธีิการประกอบพาเลทไม ้2) การออกแบบ สร้างและประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์จบัยดึช้ินงาน และ 3) การเพ่ิมผลผลิต

โดยการลดของเสีย   

4.1 การออกแบบ สร้างและประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์จบัยดึช้ินงาน อุปกรณ์จบัยดึช้ินงานนั้นจดัทาํข้ึนเพ่ือลดปัญหา

วางไมห้ลุดตาํแหน่งโดยการนาํมาใชใ้นขั้นตอนการประกอบพาเลทไมใ้นการจดัทาํอุปกรณ์จบัยดึ ซ่ึงขั้นตอนท่ีวางไม้

พ้ืนบนและพ้ืนล่างจะช่วยในการบงัคบัไม่ใหไ้มข้ยบัจนเกิดความเสียหายจึงออกแบบไดด้งัรูปท่ี 6 
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รูปที่ 6 การออกแบบอุปกรณ์จบัยดึสาํหรับการประกอบพาเลท 

 

4.2 การปรับปรุงวิธีการประกอบพาเลทไม ้โดยการจดัทาํคู่มือการทาํงาน(Work Instruction) ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 

7 จะมีระบุขั้นตอนวธีิการประกอบพาเลทและขอ้ควรปฏิบติัขณะทาํงานไวเ้พ่ือสาํหรับบอกขั้นตอนการประกอบพาเลท

ท่ีถูกตอ้ง ใหเ้ป็นตวัอยา่งสาํหรับพนกังานเก่าและใหม่ช่วยลดปัญหาวางโครงไม่ตรงตามแบบได ้

 
รูปที่ 7 ตวัอยา่งคู่มือการการประกอบพาเลทไม ้

 

4.3 การเพ่ิมผลผลิตโดยการลดของเสีย  การเสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการทาํงาน และการสร้างอุปกรณ์

จบัยึดแลว้นาํไปประยกุตใ์ชง้าน เวลา 2 เดือน มีปริมาณการผลิต 18,139 ช้ิน พบของเสียจาํนวน 3,662 ช้ิน คิดเป็นของ

เสียร้อยละ = (3,662/18,139)*100 = 20.19 ของทั้งหมด   
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ตารางที่ 2 จาํนวนของเสีย(ช้ิน) ตามประเภทของเสีย รวบรวมขอ้มูลหลงัปรับปรุงการประกอบพาเลทไมเ้วลา 2 เดือน 

ลาํดบั ประเภทของเสีย จํานวนของเสีย(ช้ิน)  ร้อยละ 

1 วางโครงไม่ตรงตามแบบ 1,087 5.99 

2 หวัไมแ้ตกขณะยงิ 1,448 7.98 

3 ยงิตะปูเบ้ียว 977 5.39 

4 วางไมห้ลุดตาํแหน่ง 150 0.83 

 รวม 3,662 20.19 

จาํนวนของเสียดงัตารางท่ี 1 การประกอบพาเลทไมรู้ปแบบเดิมมีของเสียทั้งหมดร้อยละ 30.26 ตารางท่ี 2 การ

ประกอบพาเลทรูปแบบใหม่มีของเสียทั้งหมดร้อยละ 20.19 ดงันั้นของเสียลดลงร้อยละ = 30.26 - 20.19 = 10 

 

5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาของเสียและวิธีการผลิตแบบเดิมทาํให้เกิดของเสียท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆและนาํไปสู่เวลา

ทํางานท่ีมากข้ึนไปด้วย ส่งผลให้การผลิตน้อยลงของเสียเพ่ิมข้ึน ทางผู ้จัดทําจึงเสนอแนะวิธีการปรับปรุงใน

กระบวนการผลิตพาเลทไม ้โดยการเพ่ิมตวัยดึจบัช้ินงานและใบกาํกบัวิธีการทาํงานเพ่ือใหท้าํงานไดแ้ม่นยาํและถูกตอ้ง

ตามขั้นตอนมากข้ึน ผลของการปรับปรุงแลว้ทาํให้ปริมาณของเสียลดลงและผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนและยงัส่งผลให้เวลา

ในการทาํงานเร็วยิง่ข้ึน ส่งผลใหข้องเสียและปริมาณการผลิตในกระบวนการประกอบพาเลทไมเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ10  

 

6. บทสรุป 

งานวิจยัน้ีศึกษาการเพ่ิมผลผลิตจากการลดของเสียในกระบวนประกอบพาเลท จากการเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงวธีิการทาํงาน การสร้างอุปกรณ์จบัยดึ และการทดลองใชง้าน ผลการปรังปรุงทาํใหจ้าํนวนของเสียลดลงและมี

ปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย  
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