
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

1       

การเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคาของยางพารา 
กรณีศึกษา ตําบลนากะชะ อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบญญทิพย อินทคีรี 1 , วันชัย รัตนวงษ 2 
1บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, 
คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท: 087-1267096, Email: Zatarn@outlook.com 
2สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท: 0-2697-6707, โทรสาร: 0-2275-4892,Email: wanchai_rat@utcc.ac.th 

 
บทคัดยอ 

จากกรณีศึกษาโรงงานแปรรูปยางพาราพบปญหาของการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนในสวนทรัพยาการแรงงาน 
อุปกรณท่ีไมไดมาตรฐานซึ่งทําใหเกิดความไมนาเช่ือถือ  ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานท่ีซับซอน สงผลใหเกิดการทํางานท่ีใชเวลานาน
เกินไปและการเคลื่อนยายท่ีไมทําใหเกิดประโยชน โดยผูวิจัยได ทําการสังเกตและสํารวจในกระบวนการทํางานของแตละข้ันตอนโดยไดนํา
เทคนิคแผนภูมิการไหล ของกระบวนการผลิต flow process chart ซึ่งไดแบงข้ันตอนออกเปน3ข้ันตอนใหญๆ คือ ข้ันตอนการนํานํ้ายาง
เขามาในโรงาน ข้ันตอนท่ีสอง คือการแปรรูปยางพารา และ ข้ันตอนสุดทายคือการจัดเก็บเขาคลงั ท้ังน้ีเพ่ือศึกษากระบวนการทํางานและทํา
การปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามทฤษฎี ECRS และจัดกระบวนการผลิตใหเปนไปตามแบบ process layout และไดจัดทํา work 
instruction อยางละเอียด ซึ่งข้ันตอนการแกไขโดยเริ่มจาการตัดข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซอนออก และรวบรวมข้ันตอนท่ีสามารถทําพรอมๆ
กันและอยูใกลกันรวมเปนข้ันตอนเดียวกัน ซึ่งผลของการปรับปรุงมีดังน้ี ข้ันตอนของการนํานํ้ายางเขามาในโรงงาน สามารถลดข้ันตอนการ
ทํางานลงได 1 ข้ันตอน ลดระยะทางได 5 เมตร และลดเวลาลงได 2.68 นาที ข้ันตอนท่ีสองการแปรรูปนํ้ายางพารา สามารถลดข้ันตอนลงได
2 ข้ันตอน ลดระยะทางลงได 15 เมตร ลดเวลาในการทางานลง 200 นาที ซึ่งผลสรุปของทุกๆข้ันตอนสามารถลดข้ันตอนลงได 3ข้ันตอน 
หรือ13.04% ลดระยะทางได 25 เมตร หรือ 10.64% และลดเวลาได 202.67 นาที หรือ13.04% สวนข้ันตอนท่ีสามการจัดเก็บไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีชีวัดแตไดปรับปรุงในเรื่องการจัดระเบียบ ความสะอาด สําหรับปญหาของปญหาอุปกรณเครื่องมือท่ีไมไดมาตรฐาน 
ขาดความนาเช่ือถือน่ัน ผูศึกษาไดเสนอแนวทางใหใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการช่ัง วัดเปอรเซ็นตนํ้ายาง และลงทุนซื้อถังตวง ช่ัง ท่ีได
มาตรฐาน  การแกปญหาท้ังหมดน้ีผลลัพธท่ีไดคือแผนยางมีคุณภาพมากข้ึน แผนสวย ไมสกปรก ราบนแผนยางลดนอยลง และจํานวนแผน
ยางเสียหายลดนอยลง 
 
1. บทนํา 

จากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีทราบและเห็นกันอยางชัดเจนคือความเจริญเติบโตของธุรกิจตางๆมากมายท่ีมีวัตถุดิบมาจากอาชีพเกษตรกร
ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าในโซอุปทานของธุรกิจและเปนเบ่ืองหลังความเจริญเติบโตของหลากหลายธุรกิจ แตในขณะเดียวกันเมื่อมองยอนกลับไป 
อาชีพเกษตรกรยังไมมีความเจริญตามไปกับธุรกิจน้ันๆและคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรยังไมดีข้ึน ยกตัวอยาง เชน ยางพารา ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศ ไทยท่ีสามารถผลิตยางธรรมชาติและสงออกเปนอันดับ1ของโลกไดสามารถทํารายไดใหประเทศเปนจํานวนมาก
และเปนอาชีพหลักของภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางสวนแตในปจจุบัน อาชีพการทําสวนยางของคนในภาคใต
กําลังวิกฤตหนักข้ึนทุกวัน และขณะน้ีราคายางตกต่าํมากท่ีสุดในรอบสิบป    และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือปรับ
ปรุงและพัฒนาในสวนของกระบวนการผลิตใหสามารถลดปญหาท่ีเกิดข้ึนและลดตนทุนเพ่ือท่ีจะใหโรงงานกรณีศึกษาน้ีเปนโรงงานตัวอยาง
และเปนตนแบบสําหรับการสรางสหกรณสวนยางของชุมชนในอนาตด ซึ่งจากการศึกษาพบปญหาสําคัญ มี 3 ปญหาดังน้ี 
ปญหาท่ี 1 พบวาโรงงานขาดอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน ซึ่งเปนสาเหตุของการทํางานท่ีตองใชเวลานานและความไมเสถียรของนํ้าหนักและ
เปอรเซ็นตยางท่ีวัดได 
 

mailto:wanchai_rat@utcc.ac.th


การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

2       

 
รูปท่ี 1 อุปกรณ เครื่องช่ังนํ้าหนัก ถังตวง ของโรงงานกรณีศึกษา 

 
ปญหาท่ี 2 พบวาแผนยางเสียหายจากการแปรรูป การรีด ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการทํางานซับซอน ตําแหนงของเครื่องจักรท่ีไม
สอดคลองกับข้ันตอนการทํางาน ดังรูปท่ี 2 จากการศึกษาพบข้ันตอน ดังน้ี 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงข้ันตอนการทํางาน และผังการผลิต 
 

ปญหาท่ี 3 คือ  สภาพอากาศ ฤดฝูน สถานท่ีตากแผนยาง คลังเก็บท่ีไมเหมาะสม และเพียงพอ ทําใหแผนยางมีเช้ือรา ขายแผนยางไดราคา
ต่ํากวาท่ีควร ซึ่งเกิดความเสียหาย 716,096 บาท (ขอมูลจากยอดขายป 2557) 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนในป 2557 

 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
ทฤษฎีหลักการผลิตแบบลีน คําวา ลีน ซึ่งหมายถึง ผอมบางหรือไมมีสวนเกิน แตถาทํามาพูดในเชิงการผลิตก็คือการออกแบบและ

จัดการการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมุงถึงกระบวบการเพ่ิมคุณคา ท้ังน้ีเปนการทํางานท่ีปองการความผิดพลาดเพ่ือปรับตัวใหเขา
กับสภาวะการแขงขันท่ีมีอยูในปจจบัน โดยนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชไดอยางสะดวกรวดเรว็ เพ่ือลดตนทุน ลดเวลาท่ีไมจําเปนและ
เพ่ิมคุณภาพในระบบการผลิต 

การควบคุม(Controlling) เปนกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลและประเมินการปฎิบัติงานในกิจกรรมตางๆของพนักงาน 
เพ่ือรักษาใหการดําเนินงานขององคกรไปสูเปาหมายอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ในเวลาท่ีกําหนดไว การควบคุมเปนหนาท่ีหลักของ
การบริหารท่ีมีความสําคัญตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการบริหาร นอกจากน้ีการควบคุมยังเปนกระบวนการรวบรวม และแสดงถึงขอมูล
ยอนกลับเรื่องของผลการดําเนินงานในฐานะท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการปฎิบัติและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบทบาทของการควบคุมมี 4 
เรื่อง ดังน้ี มาตรฐาน(Standard) การวัดผล(Measurement) การเปรียบเทียบ(Comparison) และการปฎิบัติ(Take Action) (ประจวบ 
กลอมจิตร. โลจิสติกส-โซอุปทาน: การออกแบบและการจัดการเบ่ืองตน. กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคช่ัน 2556,  หนา 23-27) 

มั่น คงดี: 2553 เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสงเสริมปลูกยางพาราไปปฏิบัติตามโครงการ
สงเสริมปลูกยางพาราเพ่ือยกระดับรายไดและความมั่งคงใหแกเกษตรกรระยะท่ี 1 (ป พ.ศ. 2547-2549) จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนแนวทาง
ปจจัยหรือสิ่งท่ีจะเปนตัวช้ีนําถึงการนํานโยบายการสงเสริมปลูกยางพาราไปปฏิบัติใหเห็นสิ่งท่ีเปนประเด็นเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตอความสําเร็จของนโยบายและปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติและความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือเปนการศึกษาหาแนวทาง กําหนดนโยบาย 
หลักการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปพัฒนา กิจกรรมสงเสริมการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของของจังหวัดชัยภูมิใน
อนาคต 
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ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ: 2554 เปนการักษากระบวนการผลิตยางพารา โดยทําการศึกษา บริษัท สินแดนไทย จํากัด อําเภอ
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยผูศึกษาไดใชเทคนิคแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต(Flow Process Chart) มาใชในการศึกษาวิธีการ
ทํางานและปรับปรุงกระบวนการผลิตยางพารา และคนหาแนวทางในการลดใชพลังงานไมฟนในกระบวนการอบยางพาราเพ่ือลดตนทุนการ
ใชพลังงานลง ซึ่งสามารถลดพลังงานไดถึง 15.81% และลดตนทุนได 15.79% 

อัชชลี พริ้มพราย: 2551 ไดศึกษาปญหาการผลิตแผนยางรมควันของสหกรณ กองทุนยางปริก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบ
ปญหา 5 ปญหา คือ แผนยางมีสิ่งสกปรก แผนยางสุกไมท่ัวแผน ยาคัตติ้ง ยางฟอง และแผนยางเหนียว โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือยางคัต
ตั้งและยางฟอง (รอยละ 6.32 และรอยละ 5.64 ตามลําดับ) ซึ่งหลังจากศึกษาและดําเนินการแกไขแลวพบวา ปริมาณของเสียลดลง คือ
ยางคัตติ้งลดลงเหลือ รอยละ 1.43 ยางฟองลดลงเหลือ 1.01 และนอกจากน้ียังพบวาพนักงานในการผลิตใหความรวมมือดีข้ึน พนักงานมี
ความรูเก่ียวกับการผลิตและกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน 
 
3. วิธีการศึกษาและแนวทางแกไข 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ในกรณีศึกษา โรงงานแปรรูป
ยางพาราในตําบลนากะชะ อําเถอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเปนการนําเสนอแบบ Flow Process Chart มาใชจัดทําดัชนีเพ่ือช้ีวัด
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปในกรณีศึกษา และเห็นถึงการไหลของกระบวนการทํางานเพ่ือหากิจกรรมท่ีไมกอใหเกิด
คุณคาแกกิจกรรมของหวงโซอุปทาน อีกท้ังผูวิจัยไดศึกษาถึงกระบวนดําเนินงานท่ีไดมาตรฐานจากตัวอยางสหกรณสวนยางในจังหวัดอ่ืนๆ
และกระบวนการดําเนินงานแบบอุตสาหกรรมในการแปรรูปแผนยางพารา โดยไดศึกษาจากงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีผูวิจัยไดใช
เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล การสังเกตุการณโดยตรง การสัมภาษณเจาของกิจการ และการจดบันทึก ตลอดจนการหาเอกสารและ
ขอมูลตางๆผานอินเตอรเน็ต มาเปนแนวทางในการวิเคราะห โดยเปนการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานและเพ่ือ
ทดลองเปนโรงงานแบบอยางสําหรับการกอตั้งสหกรณสวนยางข้ึนในชุมชน 
จากข้ันตอนการทํางานท้ังหมดผูศึกษาไดนํามาประมวลผลและสรางเปน Flow Process Chart เพ่ือใหงายตอการศึกษาและแกไขปรับปรุง 
ไดดังน้ี 
 
1. ข้ันตอนการนํานํ้ายางเขาโรงงาน  

ตารางท่ี 2 แบบฟอรม flow Process Chart ข้ันตอนการนํานํ้ายางเขามาในโรงงานแปรรูป 

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

5       

   
จากแผนภมูิการไหลของข้ันตอนการนํานํ้ายางเขามาในโรงงานพบกิจกรรมตางๆท้ังหมด 5 กิจกรรม ดังน้ี มีการปฎิบัติงาน 2 ครั้ง มีการ
เคลื่อนยาย 1 ครั้ง มีการตรวจสอบงาน 2ครั้ง รวมระยะทางการเคลื่อนท่ีวัตถุดิบท้ังหมด 15 เมตรใชเวลาในกระบวนการทํางานท้ังหมด 
11.35 นาที 
 
2. ข้ันตอนการแปรรูป 

ตารางท่ี 3 แบบฟอรม Flow Process chart ข้ันตอนการแปรรูปนํ้ายางพารากอนการปรับปรุง 

 
 

จากข้ันตอนการแปรรูปนํ้ายางพารา พบกิจกรรมตางๆท้ังหมด 14 กิจกรรม โดยมีการปฎิบัติงาน 10 ครั้ง มีการเคลื่อนยาย 3ครั้ง และการรอ
คอย 1 ครั้ง รวมระยะทางการเคลือ่นท่ีของวัตถุดิบท้ังหมด 120 เมตร และใชเวลาท้ังหมด 492 นาที 
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3. ข้ันตอนการจัดเก็บเขาคลังและเตรียมขาย 
ตารางท่ี 4 แบบฟอรม Flow Process chart แสดงข้ันตอนการเก็บเขาคลังและจัดเก็บ 

 
       

จากข้ันตอนการเก็บเขาคลังและจดัเก็บ พบกิจกรรมตางๆท้ังหมด 4 กิจกรรม โดยมีการปฎิบัติงาน 3 ครั้ง มีการเคลื่อนยาย 1 ครั้ง 
รวมระยะทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุดิบท้ังหมด 100 เมตร 

 
ตารางท่ี 5 สรุปดัชนียชีวัด กอนการแกไข 

 
 
ปญหาท่ี 1 คือ พบวาโรงงานขาดอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน ซึ่งเปนสาเหตุของการทํางานท่ีตองใชเวลานานและความไมเสถียรของนํ้าหนักและ
เปอรเซ็นตยางท่ีวัดได 
วิธีการแกปญหา 
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1. ลงทุนซื้ออุปกรณท่ีไดมาตรฐาน เชน เครื่องช่ังดิจิตอล ถวยตวง โปรแกรมสําเร็จรูป และเปดเผยข้ันตอนการช่ัง วัดเปอรเซ็นต 

 
รูปท่ี 2 อุปกรณท่ีลงทุนซื้อ 

 
 

รูปท่ี 3 ตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรปู ในการวัดเปอรเซ็นตนํ้ายาง 
 

ผลจากการแกปญหาท่ี 1 
1. ไดเห็นถึงความเท่ียงตรงและแมนยําของนํ้าหนักยาง เกิดความไววางใจจากลูกคามากข้ึน 
2. ลดเวลาในการบริหารจัดการขอมลูตางๆ เชน ขอมูลของลูกคา นํ้าหนักของนํ้ายาง และขอมูลจากการวัดเปอรเซ็นตนํ้ายาง 
3. ลดเวลาในการออกเอกสาร ทําใหสามารถสรปุยอดปดของแตละวันไดเร็วข้ึน 
4. ลดขอผดิพลาดในการทดสอบเปอรเซ็นตของนํ้ายาง 
5. ทําใหโรงงานสามารถเก็บรวบรวมและทราบขอมลูของผลประกอบการไดอยางรวดเร็ว งายตอการวิเคราะหและบริหารจดัการ

องคกรเพ่ือลดตนทุน 
 
ปญหาท่ี 2 คือแผนยางดิบเสียหายจากการแปรรูป การรีด 
วิธีการแกปญหา 
1. ปรับเปลี่ยนข้ันตอนและตําแหนงของเครื่องจักรใหมตามทฤษฎี ECRS ดังน้ี 

1.1 ข้ันตอนการนํานํ้ายางเขาโรงงาน 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

8       

ตารางท่ี 6 แบบฟอรม flow Process Chart ข้ันตอนการนํานํ้ายางเขามาในโรงงานแปรรูป(หลังการแกไข) 
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1.2 ข้ันตอนการแปรรูป 
ตารางท่ี 7 แบบฟอรม Flow Process chart ข้ันตอนการแปรรูปนํ้ายางพารากอนการปรับปรุง(หลังการแกไข) 
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1.3 ข้ันตอนการจัดเก็บเขาคลังและเตรียมขาย 
ตารางท่ี 8 แบบฟอรม Flow Process chart แสดงข้ันตอนการเก็บเขาคลังและจัดเก็บ(หลังการแกไข) 

 
       

ตารางท่ี 9 สรุปดัชนียชีวัด (หลังการแกไข) 
 

 
 
และนอกจากการปรับเปลี่ยนขนตอนการทํางานแลว หลังจากน้ันก็ไดเปลี่ยนตาํแหนงของเครื่องจักรเพ่ือใหสอดคลองกับข้ันตอนการทํางาน
ตามหลัก Process Layout ดังตอไปน้ี 
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รูปท่ี 5 เปรียบเทียบข้ันตอนการผลิตและผังการผลิต กอนและหลังการแกไข 
 

2. จัดทํา work instruction และอบรมแรงงานใหมีความรู เขาใจตรงกันและเกิดความชํานาญ 
2.1 ข้ันตอนการนํานํ้ายางเขาโรงงาน 
ตารางท่ี 10 work instruction ในข้ันตอนการนํานํ้ายางเขาโรงงาน 
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2.2 ข้ันตอนการแปรรูป 
ตารางท่ี 11 work instruction ในข้ันตอนการแปรรูป 
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2.3 ข้ันตอนการจัดเก็บเขาคลังและเตรยีมขาย 
ตารางท่ี 12 work instruction ในข้ันตอนการเก็บเขาคลังและเตรยีมขาย 

 

 
 
 
3. การรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของพนักงาน 
 

 
 
รูปท่ี 4 ปรับปรุงเครื่องแตงกายของพนักงาน 
 
ผลจากการแกปญหาท่ี 2 

1. จากการแกปญหาวิธีท่ี 1 ทําใหการจัดการในเรื่องของระยะทางการเคลื่อนยาย ลดลง 15 เมตร หรือ 10.64% เวลาท่ีใชท้ังหมด
ลดลง 202.68 นาที หรือ 0.92 % และข้ันตอนในการทํางานท้ังหมดลดลง 3 ข้ันตอน หรือ 13.04% 
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2. จากการแกปญหาวิธีท่ี 2 ทําใหพนักงานเขาใจในกระบวนการทํางานใหม ท่ีตรงกัน เกิดความชํานาญ และลดความผิดพลาด ลดของ
เสียท่ีเกิดข้ึน 

3. จากการแกปญหาวิธีท่ี 3 พนังงาน และโรงงาน ดสูะอาดมากข้ึน อุบัติเหตุในโรงงานลดนอยลง 
 
ปญหาท่ี 3 คือ สถานท่ีตาก,คลัง,แผนยาง ไมมีคุณภาพ ราคาตก 
วิธีการแกปญหา 

1. ปรับปรุงคลังเก็บแผนยาง ใหเหมาะกับการจัดเก็บ ไมมีสิ่งกีดขวาง สะดวกแกการจดัเก็บ ขนยาย 

 
รูปท่ี 5 หลังการจัดระเบียบคลังเก็บแผนยางและตัวอยางคลังเก็บท่ีด ี
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2. โรงงานแปรรูปควรลงทุนโรงอบแหงเพ่ือปองกันปญหาของสภาพอากาศ ฤดูกาลท่ีไมอํานวย 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางโรงอบแผนยางท่ีจะลงทุนในอนาตด 
ระยะเวลาคืนทุน  =  กระแสเงินสดจายลงทุน =   680,000   

กระแสเงินสดสุทธิรายป  243,106.46 
=  2.8  ป 

ซึ่งโครงการโรงเรือนน้ีจะคืนทุนภายใน 2.8 ป 
ผลจากการแกปญหาท่ี 3 

จากการแกปญหาท่ี 3 ทําใหคลังเก็บสะอาดเรียบรอย สามารถเก็บแผนยางไดจํานวนมากข้ึน และสะดวกตอการขนยายเพ่ือ
จัดเตรียมไปจําหนาย และในอนาตดเมื่อลงทุนสรางโรงอบแลว รายไดท่ีเคยเสียไปจากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากปญหาน้ี ก็จะไดรับกลับคืนมา 
(อางอิงขอมูลคาความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนในป 2557) จํานวน 716,096 บาท 
 
4. สรุป 

หลังจากท่ีไดนําหลักการแผนภูมิกระบวนการไหล(Flow Process Chart) มาชวยในการศึกษา และจัดทําแผนภมูิเพ่ือสรุปข้ันตอน
ของการผลิตกอนท่ีจะปรับปรุง ซึ่งทําใหทราบถึงข้ันตอน เวลา และระยะทางการเคลื่อนท่ี ท้ังหมดท่ีใชในการผลติ และหลังจากการปรับปรุง
ท้ังข้ันตอนและตําแหนงของเครื่องจักรใหมสงผลให จํานวนข้ันตอนลดลง 13.04% ระยะเวลาท่ีใชลดลง 0.92% ระยะทางลดลง 10.64% 
รวมถึงการจัดทําโครงการลงทุนสรางโรงอบ เพ่ือลดปญหาเช้ือราบนแผนยางน้ัน สงผลใหจํานวนของเสียลงนอยลง คาความสูญเสียก็จะได
กลับคืนมา ตลอดจนการการแกปญหาอ่ืนๆ สงผลใหโรงงานมีระบบการทํางานและไดมาตรฐานมากข้ึน แรงงานมีความรูและเขาใจใน
กระบวนการทํางาน ทําใหโรงงานมียอดขายและกําไรเพ่ิมข้ึน 
 
5. บรรณานุกรม 
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ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ  2554.  “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติยางพาราและลดตนทุนดานพลังงาน: กรณีศึกษาโรงงานแปรรปูยางพารา
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