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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาการตัด กองแผ่น ก๋ว ยเตี๋ย วของโรงงานที่เป็น
กรณีศ ึก ษา 2) ลดอัต ราส่ว นของป้ญ หาเส้น ไม่ไ ด้ข นาดลงร้อ ยละ 10 ซึ่งโรงงานกรณีศ ึก ษานี้
พบป้ญ หาคือ อัต ราส่ว นของป็ญ หาเส้น ไม่ไ ด้ข นาดเฉลี่ย ก่อ นปรับ ปรุง ร้อ ยละ 7.65 จาก
การศึก ษาพบว่า ป็ญ หามาจากไม่ม ีก ารวิเ คราะห์ค วามสูง ของกองแผ่น ก๋ว ยเตี๋ย วที่เ หมาะสม
ระหว่างอัต ราส่วนของป้ญ หาเส้น ไม่ได้ข นาดกัน ผลผลิต เพื่อกำหนดมาตรฐานความสูงในการ
ยกกองแผ่น ก๋ว ยเตี๋ย วไปยัง เครื่อ งตัด แต่ล ะครั้ง งานวิจ ัย นี้ไ ด้อ าศัย หลัก การควบคุม คุณ ภาพ
และแนวทางการเพิ่ม ผลผลิต ทำการทดลองเกีบ ข้อ มูล 'โดยแน่ง ระคับ ความสูง 1
ข องกองแผ่น
ก๋ว ยเตี๋ย วออกเป็น 7 ระตับตั้งแต่ 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 และ 9.5 เซนติเมตร ทดลองเก็บ
จ้อ มูล 'ซากองละ 30 ครั้ง พบว่า กองแผ่น ก๋ว ยเตี๋ย วที่ม ีค วามสูง 7.5 เซนติเมตร มีกำไรต่อวัน
สูงสุด มีกำไรเฉลี่ย 72,453.15 บาทต่อ วัน โดยทำการออกแบบอุป กรณีช ่ว ยในการแบ่ง กอง
แผ่น ก๋ว ยเตี๋ย วให้ม ีค วามสูง 7.5 เซนติเ มตรเท่า กัน ทุก ครั้ง เก็บ จ้อ มูล หลัง การปรับ ปรุง ซา
จ้า นวน 30 ครั้ง พบว่า อัต ราส่ว นของเสีย เฉลี่ย เหลือ ร้อ ยละ 4.89 สามารถลดลงได้ร ้อ ยละ
2.76 คิด เป็น ร้อ ยละที่ล ดลงได้ 36.07 และสามารถเพิ่ม ผลกำไรก่อ นปรับ ปรุง มีผ ลกำไรเฉลี่ย
69,405.30 บาทต่อ วัน หลัง ปรับ ปรุง มีผ ลกำไรเฉลี่ย 75,858.67 บาทต่อ วัน มีผลกำไรเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 6,453.37 บาทต่อ วัน หรือ คิด เป็น 154,880.88 บาทต่อ เดือ น คิด เป็น ร้อ ยละ 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.
Keywords:

Quality control / Equipment design / Noodle

I

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท ี่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

125

