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การลดปัญหาเสันก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขนาด กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ม ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดกองแผ่นก๋วยเตี๋ยวของโรงงานที่เป็น 

กรณีศึกษา 2) ลดอัตราส่วนของป้ญหาเส้นไม่ได้ขนาดลงร้อยละ 10 ซึ่งโรงงานกรณีศึกษานี้ 

พบป ้ญหาค ืออ ัตราส ่วนของป ็ญหาเส ้นไม ่ได ้ขนาดเฉลี่ยก ่อนปรับปรุงร ้อยละ 7.65 จาก 

การศึกษาพบว่าป็ญหามาจากไม่มีการวิเคราะห์ความสูงของกองแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่เหมาะสม 

ระหว่างอัตราส่วนของป้ญหาเส้นไม่ได้ขนาดกันผลผลิต เพื่อกำหนดมาตรฐานความสูงในการ 

ยกกองแผ่นก๋วยเตี๋ยวไปยังเครื่องตัดแต่ละครั้ง งานวิจัยนี้ได้อาศัยหลักการควบคุมคุณภาพ 

และแนวทางการเพิ่มผลผลิต ทำการทดลองเกีบข้อมูล'โดยแน่งระคับความสูง1ของกองแผ่น 

ก๋วยเตี๋ยวออกเป็น 7 ระตับตั้งแต่ 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 และ 9.5 เซนติเมตร ทดลองเก็บ 

จ้อมูล'ซากองละ 30 ครั้ง พบว่ากองแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่มีความสูง 7.5 เซนติเมตร มีกำไรต่อวัน 

สูงสุด มีกำไรเฉลี่ย 72,453.15 บาทต่อวัน โดยทำการออกแบบอุปกรณีช่วยในการแบ่งกอง 

แผ่นก๋วยเตี๋ยวให้มีความสูง 7.5 เซนติเมตรเท่ากันทุกครั้ง เก ็บจ้อม ูลหลังการปรับปรุงซา 

จ้านวน 30 ครั้ง พบว่าอัตราส่วนของเสียเฉลี่ยเหลือร้อยละ 4.89 สามารถลดลงได้ร ้อยละ 

2.76 คิดเป็นร้อยละที่ลดลงได้ 36.07 และสามารถเพิ่มผลกำไรก่อนปรับปรุงมีผลกำไรเฉลี่ย 

69,405.30 บาทต่อวัน หลังปรับปรุงมีผลกำไรเฉลี่ย 75,858.67 บาทต่อวัน มีผลกำไรเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้น 6,453.37 บาทต่อวัน หรือคิดเป็น 154,880.88 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 9.29
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Abstract

The objective of this research is to 1) study the cutting processes of 

noodle sheets in a problem factory 2) reduce 10 percent of the noodle size 

problems in this factory. Previously the case study factory had the average of 

the noodle size problems about 7.65 percent. The main problem was no 

analysis of the suitable height of noodle sheets, it impacted waste and 

productivity. This research defined the standard of height, controlled the 

quality, and increased the productivity. The height of noodle sheets was 

divided to 7 levels from 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 centimeters, the data 

was collected 30 times per levels. The experiment found that the suitable 

height of noodle sheets was 7.5 centimeters, it had the highest profit about 

72,453.15 baht per day. A tool was designed for provide 7.5 centimeters of 

noodle sheets, the data was collected 30 times again. After improvement, the 

average waste can decrease from 4.89 to 2.76 percent, or 36.07 percent of 

improvement. The average profit per day can increase from 69,405.30 baht to 

75,858.67 bahl, the profit was increased about 6,453.37 baht per day, 

154,880.88 bahl per month, or 9.29 percent.
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