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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ และศึกษาสาเหตุของความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์.กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านแหลม
เคียน โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.และศึกษากระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์.พร้อม
วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียโดยใช้แผนผังก้างปลา .จากนั้นประยุกต์ใช้หลักการ.ECSR.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการผลิต และลดจ านวนงานระหว่างกระบวนการผลิต พบว่าหลังจาก
ปรับปรุงกระบวนการแล้วสามารถลดเวลาลงได้ 3 นาที คิดเป็น 10.34 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต, ดอกไม้จันทน์ 
 
Abstract  

This research aims to study the efficiency improvement in production process.  
A case study of Songkhla Florist, Tone Island, Muang District, Songkhla Province. The 
researcher studied the following documents and research related to the concept of 
quality assurance system. The results of the study after the improvement of the 
efficiency of the production process, the flowers can reduce the working time in the 
following steps. The time spent decreased from 3 minutes or decreased by 10.34% 
Keywords: Efficiency, Artifical Flowers 
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บทน า  
ต าบลเกาะแต้ว เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองสงขลา ประชาชนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามเข้ามาบุกเบิกเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย และต่อมาประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็เข้าอาศัยเป็น
จ านวนมาก การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกาะแต้วในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 
70 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปลูกยางพารา และข้าวเจ้า) ท าปศุสัตว์ 
(ส่วนใหญ่เลี้ยงโคพ้ืนเมือง โคผสม ไก่ไข่ เป็ดเทศ) รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย การบริการหรือรับจ้าง 
ปัจจุบันชุมชนเกาะแต้ว มีศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแหล่งบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล และมีกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันท ากิจกรรมหารายได้พิเศษ ได้แก่ กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ ซึ่งมี
สมาชิกจ านวน 20 คน ตั้งกลุ่มในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา วางเป้าหมายความร่วมมือการบริการวิชาการกับเทศบาลต าบลเกาะแต้ว มาเป็นระยะเวลา 4 ปี 
เพ่ือต้องการให้คนในชุมชนเกาะแต้วมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดี และสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดข้ึนกับคนในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกท่ีท างานจริง 9 คน รับท าดอกไมจ้ันทน์และดอกไม้สดจัดในงานศพ 
โดยคิดราคาไม่แพงตามก าลังทรัพย์ของเจ้าของงาน และมีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกทุกปี 

จากข้อมูลการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ เทศบาลต าบลเกาะแต้ว .วันที่.26.ตุลาคม.2559.พบว่า
สมาชิกในกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ท าการผลิตสินค้าด้วยมือ ส่งผลให้การผลิตมีความ
ล่าช้าและเกิดความเมื่อยล้าในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการพับกลีบดอกไม้จันทน์ ซึ่งมีพนักงาน
ท างานเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดลักษณะของคอขวด ขั้นตอนอ่ืนๆต้องใช้เวลารอคอยชิ้นงานเพ่ือน ามา
ประกอบเป็นดอกไม้จันทน์ รวมถึงในข้ันตอนดังกล่าวไม่มีเครื่องทุ่นแรงเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานอีกด้วย 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน 
   2. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดอกไม้จันทน์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลดความสูญเปล่านั้นพบหลักการทฤษฎี.และเครื่องมือต่าง.ๆ 
ที่มีการน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (2559) กล่าวว่า การปรับปรุงการท างาน คือ การด าเนินการเพ่ือทบทวน
กระบวนการท างาน และผลการปฎิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบวาสิ่งใดสมควรไดรับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น โดยทั่วไปเป้าหมายหลักของ
การปรับปรุงการท างานนั้นเพ่ือประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงลดขั้นตอนการ
ท างานด้วย  
 2. หลักการ ECRS 
 ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ .(2554).กล่าวว่า.หลักการ.ECRS.เป็นหลักการที่ประกอบด้วย.การ
ก าจัด.(Eliminate).การรวมกัน.(Combine).การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่ง
เป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่มต้นลดความสูญเปล่าหรือ MUDA ลงได้เป็นอย่างดี   
 3. การลดความสูญเปล่า 
 ความสูญเปล่า (Waste) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเกือบทุกองค์กรซึ่งอาจมีมากหรือน้อย โดยเฉพาะ
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่แฝงในอยู่รูปของเสีย ความล่าช้า และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิม (Non-value added) หรือผลก าไรให้กับธุรกิจ ดังนั้นการจ าแนกประเภทความสูญ
เปล่าจึงมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพด้วยการขจัดความสูญเปล่า โดยมุ่งแนวคิดการเพ่ิมคุณค่า
จากการใช้ทรัพยากรและองค์ประกอบของระบบ เช่น วัสดุ แรงงาน พ้ืนที่ เป็นต้น แนวคิดสูญเปล่าและ
ความสูญเสีย ซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของการเพ่ิมผลผลิตนั้นมี 3 ประการ คือ 1).การท างานหนักเกินไป (Muri) 
ของคนและเครื่องจักร คือ การท างานเกินพอดี ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า คนท างานเกินก าลัง ท างาน
ล่วงเวลาติดต่อกัน เครื่องจักรใช้งานมาก เครื่องเสียติดขัดโดยไม่มีอะไหล่เปลี่ยนซ่อมบ ารุง ท่าทางการ
ท างานที่ต้องออกแรงมาก การมีวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสายการผลิตมาก เป็นต้น 2). ความไม่สม่ าเสมอ (Mura) 
คือ การก าหนดแผนการผลิตไม่แน่นอน เพราะมีงานด่วนแทรก เครื่องจักรเสียบ่อย การส่งมอบไม่ตรงเวลา 
วัตถุดิบไม่มีความสม่ าเสมอ ไม่มีมาตรฐานการท างานที่แน่นอนซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิต  เป็นต้น 3). 
ความสูญเสีย (Muda) เป็นความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งมีทั้งหมด.7.ประการ หรือเรียกว่า.7.Wastes.ได้แก่ 1).การผลิตมากเกินไป.
(Overproduction).2).การรอคอย.(Waiting).3).การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Transporting).4).การท างานที่
ไม่เกิดประโยชน์.(Inappropriate Processing).5).การเก็บสินค้าที่มากเกินไป (Unnecessary Inventory) 
6).การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary.Motions).และ.7).ของเสีย (Defect).ความสูญเปล่า
ทั้ง 7 ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความจ าเป็นและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ดังนั้นทุกบริษัทควรจะท า
การลดความสูญเปล่าเหล่านี้ลง การลดความสูญเปล่านอกจากจะเป็นการปรับปรุงการผลิตและสามารถ
เพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนที่เกิดในบริษัทอีกด้วย 
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4. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
ผังแสดงเหตุและผล อาจจะเรียกย่อ ๆว่าผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หมายถึง แผนผังที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไรจึงท าให้ผล
ปรากฏตามมาในขั้นสุดท้าย โดยการระดมความคิดอย่างเป็นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้านการ
ควบคุมคุณภาพ วิธีสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล ผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนหัวปลาจะแสดงหัวข้อปัญหาที่เราก าลังวิเคราะห์ และส่วนก้างปลาจะมีลักษณะเป็น
เส้นแตกแขนงไป เพ่ือแสดงสาเหตุของปัญหา.ทั้งสาเหตุหลัก.และสาเหตุย่อยที่เกี่ยวข้องโยงเข้าด้วยกัน 
โดยตามความนิยมมักจะเขียนหัวปลาอยู่ทางขวามือและตัวปลาอยู่ทางซ้ายมือเสมอ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ  เพ่ือลดความสูญเปล่าใน
การท างานซึ่งพบที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง.อาทิ.เช่น.การลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ์
โดยการจัดสมดุลสายการผลิต.พบว่าในกระบวนการผลิตมีงานระหว่างผลิตเป็นจ านวนมาก.และเกิดปัญหา
คอขวด.จึงใช้เทคนิคความสูญเปล่า.7.ประการ.เครื่องมือคุณภาพ.7.ประการ.คือ.แผนภูมิก้างปลาในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา จากนั้นได้ประยุกต์หลักการ ECRS ช่วยในการก า จัดความสูญเปล่า
ในกระบวนการ ผลจากการด าเนินงาน พบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทางานแผนกประกอบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ได้จากเดิมร้อยละ.52.86.เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ.85.16.คิดร้อยละประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นได้.30.30 
และสามารถลดรอบเวลาการผลิตจากเดิม.129.50 นาที เป็น 77.50 นาที เทียบเป็นร้อยละที่ลดลงได้ 
40.15 อีกทั้งยังลดงานระหว่างผลิตจากเดิม 11 ตู้/วัน ลดลง เหลือ 9 ตู้/วัน คิดร้อยละงานระหว่างผลิต
ลดลงได้ 18.18 
 อีกทั้งมีงานวิจัยของไพศาล ลาภสมบูรณ์ชัย(2558) เรื่องการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
บรรจุหอมหัวใหญ่ โดยเทคนิคการผลิตแบบโตโยต้า: ศึกษาโรงงานถาวรการเกษตร พบว่าปัญหาเกิดขึ้น
จากปัจจัย 4 ประการ คือ (1) ขั้นตอนการท างาน (2) พนักงาน (3) อุปกรณ์ และ (4) หอมหัวใหญ่ที่เป็น
วัตถุดิบ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเปล่า 4 ประการ คือ (1) การขนส่งที่มากเกินไป (2) การมีขั้นตอนการผลิต
ที่มากเกินไป (3) การรอคอยในการปฏิบัติงานและ (4) การมีชิ้นงานที่บกพร่องและของเสีย โดยสามารถ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบรรจุพร้อมแนวทางการควบคุมที่ปรับปรุงแผนผังการผลิต  
ขั้นตอนและวิธีการท างานตามเทคนิคการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องหรือ.ไคเซ็น.จากการสังเกตและ
ปรับปรุงงานในระบบการผลิตแบบโตโยต้า.โดยมุ่งเน้นให้การท างานมีการไหลของกระบวนการและ
หอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยมีรอบการผลิตที่ชัดเจนจากการก าหนดแผนการผลิตในแต่ละวัน การ
ปรับผังโรงงานเพ่ือลดระยะทางและระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายและลดขั้นตอนการท า งานที่มากเกินไป 
การลดกระบวนการซับซ้อนซึ่งมากเกินความจ าเป็นโดยลดจ านวนรอบการผลิตและลดจ านวนครั้งในการ
เริ่มการผลิต (Set Up) ในแต่ละขนาด รวมทั้งก าหนดมาตรการในการควบคุมกระบวนการ ได้แก่ การ
ก าหนดแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการ และแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ 

งานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้หลักการลดความสูญเสียโดยใช้หลักการ ECSR และเครื่องมือคุณภาพ 
7.ประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการผลิตและลดจ านวนงานระหว่างผลิตใน
กระบวนการ  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นเอกสารที่ผู้อ่ืนได้ท าไว้แล้ว เช่น 

ข้อมูลจากงานวิจัย และบทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจากการศึกษาขั้นตอนการผลิตดอกไม้จันทน์ ซึ่งมี
สมาชิกที่ท าหน้าที่ผลิตดอกไม้จันทน์จ านวน 9 คน ได้รายละเอียดการผลิต 7 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที ่2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการผลิตดอกไม้จันทน์ 
 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และสังเกตการท างานของสมาชิกทั้ง.9.คน.โดยใช้

แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสีย.แล้วจับเวลาการผลิตในแต่ละขั้นตอน และหา
แนวทางการปรับปรุงเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตโดยใช้หลักการ.ECRS.และเปรียบเทียบ
ระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง 

  
ผลการวิจัย  

จากการด าเนินงานวิจัย ได้มีการบันทึกผลการด าเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เพ่ืออธิบายถึงการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการและการติดตามประเมินผล
กระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการกระบวนการผลิต 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิตดอกไม้จันทน์โดยการใช้.แผนผังก้างปลาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์.จากการสอบถามสมาชิกใน

ตัดกระดาษท าเกสร 1 คน 

อัดกลีบ 1 คน 

แยกกลีบ 1 คน 
 

เข้าดอก 2 คน  
 

ใส่ธูปเทียน ปิดด้วยกระดาษด า 1 คน 
 

ต่อก้านแล้วใส่หนวดจันทน์ 2 คน 
 

พันก้านด้วยกระดาษ 1 คน 
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กลุ่มผู้ผลิตปฏิบัติงาน.จึงท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ผังก้างปลาซึ่งมีรายละเอียดและค าอธิบาย 
สาเหตุการเกิดปัญหาได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สาเหตุความล้าช้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
 
จากรูปที่ 3 สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้ 
  1.1.สาเหตุจากคน พบว่าคนเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้สูญเสียเวลาในการท างาน เนื่องจาก

สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้สูงอายุ.100.เปอร์เซ็นต์.และมีความเมื่อยล้าจากการท างานสูงเมื่อต้องนั่งท างานเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกัน 

  1.2.สาเหตุจากวิธีการท างาน.พบว่าขั้นตอนการด าเนินงานยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ.และ
ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  1.3.สาเหตุจากเครื่องมือ พบว่าการท างานยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการท างาน 
พนักงานส่วนใหญ่ท างานด้วยมือเป็นหลัก 
 2) การศึกษาเวลาในการท างานก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ 

จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานการผลิตดอกไม้จันทน์ พบว่ามีขั้นตอนการท างานหลัก 7 
ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การตัดกระดาษท าเกสรและอัดกลีบ การแยกกลีบ การเข้าดอก การต่อก้าน
พร้อมใส่หนวดจันทน์ การพันก้านด้วยกระดาษ และการใส่ธูปเทียนปิดด้วยกระดาษด า รวมระยะเวลาที่ใช้ 
เท่ากับ 29 นาที แสดงดังตารางที ่1  
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 

สมาชิกในกลุ่มเป็น
ผู้สูงอายุ 100 เปอร์เซนต์ 

ไม่มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

ขาดเครื่องมือช่วย
ในการท างาน 

 

คน วิธีการท างาน 

วัตถุดิบ 

ความสูญเสีย 

พนักงานเมื่อยล้าจาก
การท างาน 
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ตารางท่ี 1 แสดงเวลาในการผลิตดอกไม้จันทน์ก่อนปรับปรุง 
ขั้นตอนการผลิตดอกไม้จันทน์ เวลา (นาที) 

1. ตัดกระดาษท าเกสรและอัดกลีบ 3  
2. อัดกลีบ 3 
3. แยกกลีบ 3 
4. เข้าดอก 4 
5. ต่อก้านแล้วใส่หนวดจันทน์ 7  
6. พันก้านด้วยกระดาษ 5  
7. ใส่ธูป เทียนปิดด้วยกระดาษด า 4  

 
 3) การปรับปรุงวิธีการท างานการผลิตดอกไม้จันทน์ 

ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงวิธีการท างานของการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยการปรับเปลี่ยนต าแหน่งการ
ท างานให้มีความเหมาะสมกับพนักงาน เพื่อสร้างแนวทางในการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวทางการปรับปรุง 
1. การตัดกระดาษท าเกสร เดิมพนักงาน 1 คน ตัดเกสรด้วยมือ  
2. อัดกลีบ เดิมพนักงาน 1 คน อัดกลีบด้วยมือ ทีมวิจัยอยู่

ระหว่างการออกแบบเครื่องจักรเพ่ือรวมข้ันตอน
การท างานการตัดกระดาษท าเกสรและอัดกลีบไว้
ด้วยกัน โดยใช้พนักงาน 1 คน 

3. การแยกกลีบ ยังไม่มีการปรับปรุง 
4. การเข้าดอก ยังไม่มีการปรับปรุง 
5. การต่อก้านแล้วใส่หนวดจันทน์ ทีมวิจัยมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งการท างาน 

พบว่าเมื่อปรับเปลี่ยนต าแหน่งแล้วสามารถลด
เวลาการท างานลงได้ 1 นาที  

6. การพันก้านด้วยกระดาษ ทีมวิจัยมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งการท างาน 
พบว่าเมื่อปรับเปลี่ยนต าแหน่งแล้วสามารถลด
เวลาการท างานลงได้ 2 นาที 

7. การใส่ธูป เทียน และปิดด้วยกระดาษสีด า ขั้นตอนการใส่ธูป เทียน และปิดด้วยกระดาษสีด า
ใช้พนักงาน 1 คน ยังไม่มีการปรับปรุง 

 
4) การศึกษาเวลาในการท างานหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ 
จากการปรับปรุงการท างานในแต่ละขั้นตอน และทดสอบการท างานโดยการจับเวลา พบว่าสามารถ

ลดเวลาการผลิตดอกไม้จันทน์ได้ 3 นาทีต่อดอก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงเวลาในการผลิตดอกไม้จันทน์หลังปรับปรุง 
ขั้นตอนการผลิตดอกไม้จันทน์ เวลา (นาที) 

1. ตัดกระดาษท าเกสร 3  
2. อัดกลีบ 3 
3. แยกกลีบ 3 
4. เข้าดอก 4 
5. ต่อก้านแล้วใส่หนวดจันทน์ 6  
6. พันก้านด้วยกระดาษ 3 
7. ใส่ธูป เทียนปิดด้วยกระดาษด า 4  

 
5) การเปรียบเทียบเวลาในการผลิตดอกไม้จันทน์ก่อนและหลังปรับปรุง 
ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต จากผล

การศึกษา พบว่าสามารถลดเวลาการท างานได้.3.นาที.คิดเป็น.10.34.เปอร์เซ็นต์.แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง 

ขั้นตอนกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ เวลาก่อนปรับปรุง 
(นาที) 

เวลาหลังปรับปรุง  
(นาที) 

เวลาทีล่ดลง 
(นาที) 

1. การตัดกระดาษท าเกสรและ 3  3 - 
2. อัดกลีบ 3 3 - 
3. การแยกกลีบ 3  3  - 
4. การเข้าดอก 4  4  - 
5. การต่อก้านแล้วใส่หนวดจันทน์ 7  6  1  
6. การพันก้านด้วยกระดาษ 5  3  2  
7. การใส่ธูป เทียนปิดด้วยกระดาษด า 4  4 - 

รวม 29  26 3  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตดอกไม้จันทน์.กรณีศึกษา.กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตบ้านแหลมเคียน.พบว่าเดิมพนักงานใช้เวลาในการผลิตดอกไม้จันทน์.29.นาทีต่อดอก.ซึ่งส่งผล
ใหเ้กิดความล่าช้า.และพนักงานเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน.ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
ทีมวิจัยจึงได้ใช้หลักการ.ECRS.มาช่วยในการพัฒนาการท างานโดยลดขั้นตอนการท างานด้วยการรวม 
งานกัน.(Combine).การจัดใหม่การท างานใหม่ . (Rearrange).ส่งผลให้จากเดิมใช้เวลาในการผลิต
ดอกไม้จันทน์.29.นาทีต่อดอก.เหลือเพียง.26.นาทีต่อดอก.คิดเป็นระยะเวลาที่ลดลงเท่ากับ.10.34 
เปอร์เซ็นต.์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมุสตาซะห์.ยูโซะ (2559) ทีไ่ด้ศึกษาไว้ในงานวิจัยเรื่องการลดความ
สูญเปล่าในขั้นตอนการประกอบผลิตภัณฑ์เพ่ือลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตตู้นิรภัยในขั้นตอน
การประกอบบรรจุผลิตภัณฑ์ วิธีวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้ันตอนการท างานในกระบวนการผลิตตั้งแต่เตรียม
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วัตถุดิบไปจนถึงการประกอบบรรจุผลิตภัณฑ์ เบื้องต้นพบว่าในกระบวนการผลิตมีงานระหว่างผลิตเป็น
จ านวนมากและเกิดปัญหาคอขวดในกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่ามีขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนและ
ใช้เวลาผลิตมากกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือเลือกก าจัดความสูญเปล่า โดยใช้
แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา จากนั้นได้ประยุกต์หลักการ ECRS ช่วยใน
การก าจัดความสูญเปล่าในกระบวนการตลอดจนได้ท าการจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือให้เกิดการไหลของ
งานที่ดีขึ้น ผลจากการด าเนินงาน พบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแผนกประกอบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ได้จากเดิมร้อยละ.52.86.เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ.85.16.คิดร้อยละประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นได้.30.30  
และสามารถลดรอบเวลาการผลิตจากเดิม.129.50.นาที.เป็น.77.50.นาที.เทียบเป็นร้อยละที่ลดลงได้ 
40.15   
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