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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมีการแข่งขันกันสูง ท าให้ทางผู้ผลิตต้องค านึงถึงต้นทุนในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษในขั้นตอน
การคัดเลือกกระดาษ กรณีศึกษา โรงงาน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิงจ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจหลักของเครือซิเมนต์
ไทย (เอสซีจี) และเป็นผู้ผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ  โดยการปรับปรุงครั้งน้ีได้ใช้หลักการ
เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานของพนักงานด้วยการศึกษากระบวนการท างาน และศึกษาเวลาในการท างาน เพื่อ
พิจารณากระบวนการที่ท าให้เกิดปัญหาคอขวด   โดยการศึกษาพบว่าปัญหาคอขวด เกิดจากปัญหาเกิดจากพนักงานท างานไม่
สมดุลกับเครื่องจักรและวิธีการท างานมีความยุ่งยากเน่ืองจากต้องท าการคัดแยกด้วยตาเปล่าเท่าน้ัน  จึงท าให้เสียเวลามาก 
ดังน้ัน  จึงท าการปรับปรุงโดยการใช้น าเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบ(Web inspection) มาปรับปรุงในกระบวนการเพื่อลด
ขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตาเปล่า จากน้ันเม่ือท าการปรับปรุงวิธีการท างานแล้ว ทางผู้ศึกษาได้ท าการเสนอทางเลือกในการ
วางแผนการท างานในแต่ละวันของบริษัทของกระบวนคัดกระบวนน้ีด้วย โดยใช้หลักการจัดตารางงานและเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด 
ซ่ึงได้ผลจากวิเคราะห์คือให้มีการเพิ่มเวลาท างานเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้การตรวจสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วย
ลดปัญหาการท างานไม่ทันเกิดเป็นคอขวดได้หมด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 35 % 
และลดความสูญเสียได้ 24,637.5 บาทต่อปี 
ค าหลัก : การศึกษาการท างาน , การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต , การวางแผนกระบวนการผลิต 
 
Abstract 
Paper industry is very competitive . As a key manufacture in Thailand, SCG Packaging PCL have  to 
continuously improve their production processes. In this project, the paper quality sorting process was 
chosen. First, a work study was carried out to study the time of each step and to identify the bottle -neck 
step of the process. From the study, the bottle-neck process came from the worker is not balance with 
the machine and work instructions were too complicated because it has to use human visual inspection 
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only, which is time consuming. Therefore, to improve this process, the web inspection tool is introduced 
to reduce the complexity of visual inspection step . After the work instructions was changed, another 
improvement was proposed which is to do planning of their daily operations by using scheduling 
techniques. From this scheduling optimization, we can allocate additional operation period of 1 hours per 
day, and we can eliminate the bottle-neck step. This study can improve the process productivity by 35% 
and reduce loss cost up to 24,637.5 Baht per year. 
Keywords : Work Study, Productivity Improvement, Production Planning 

 


