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การค้นคว้าแบบอิ สระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ของห้ างหุ ้ นส่ วนจากัดภูพิ งค์ยางพารา จังหวัดเชี ยงราย ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึกษาคือเจ้าของกิ จการและพนักงาน จานวน 9 คน โดยพยายามกาจัดและลด
งานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ความสู ญเปล่ า การรอคอยงาน การเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ าเป็ นใน
กระบวนการผลิต และงานที่ตอ้ งนากลับมาทาใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้รับการตรวจสอบและ
ปรั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ น เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานประกอบด้ ว ยแผนภู มิ ส ายธารแห่ ง คุ ณ ค่ า
(Value Stream Mapping: VSM) ของกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ก่ อนและหลังการปรั บ ปรุ ง
ตารางบันทึกข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)
ผลการศึ ก ษาพบว่า การก าจัด ความสุ ญ เปล่ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ยางพารา
แผ่นดิ บโดยใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบลี น คื อ หลักการ ECRS และ 5S ท าให้ลดเวลารวมในการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิ บจาก 751 นาที เป็ น 525 นาที ลดลง 226 นาที สามารถผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บเพิ่มขึ้น
จาก 85.93 เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น 95.10 เปอร์ เซ็ น ต์ ผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ นจาก
82.7 เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น 94.5 เปอร์ เซ็ น ต์ สามารถลดการยางพาราแผ่น ดิ บ ที เสี ย หรื อมี ตาหนิ ไ ด้จาก
31.90 เปอร์ เซ็ นต์ เป็ น 5.85 เปอร์ เซ็ นต์ และเงิ นรายได้เพิ่ มขึ้ นจาก 1,059,072 เป็ น 1,209,344 บาท
เพิ่มขึ้น 150,272 บาท คิดเป็ น 6.62 เปอร์ เซ็ นต์ ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยนาเทคนิ คการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้
ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งที่ได้กาหนด
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ABSTRACT

The objective of this independent study was to focus on the efficiency improvement of
raw rubber sheet lean manufacturing process of Phuping Rubber Limited Partnership located in
Chiang Rai province. The qualitative data was collected from the target group which contained the
population of business owners and 9 staffs. The study sought to eliminate and reduce processes that
do not add value, wastes, waiting time, unnecessary movements in the production process, and work
that must be revised. Achieving these factors will lower production costs, increase inspection, and
improve all processes. The tools used in this research consisted of the Value Stream Mapping
(VSM) of the raw rubber sheet manufacturing process before and after improvement, as well as
schedule records and in – depth interview. The data was analyzed by using qualitative data.
Results of the study revealed that eliminating waste by using lean manufacturing with
ECRS and 5S approaches reduced total production time from 751 minutes to 525 minutes – a
reduction of 226 minutes. Production of rubber sheets also increased from 85.93 percent to 95.10
percent, while the quality of rubber sheet production improved from 82.70 percent to 94.50 percent.
The results showed that sheet waste or defects decreased from 31.90 percent to 5.85 percent. The
revenue increased from 1,059,072 Baht to 1,209,344 Baht, an increase of 150,272 Baht equivalent
to 6.62 percent. These results underscored the effectiveness of incorporating lean manufacturing to
increase productivity, satisfying the objectives of the process improvement.
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