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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ………เพ่ิมอัตราการเดินเครื่องและลดของเสียในการผลิต……………………………………………..………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ……แผนกฝาจีบ.………………………………………………………………………………………………..….…………………  
ที่อยู่ ….5…ซอยรังสิต-นครนายก..46…ต าบลประชาธิปัตย…์อ าเภอธัญบุรี…จังหวัดปทุมธานี…12130..……………………  
โทรศัพท์ ……02-533-0450-9…………….. โทรสาร ………-…………….  เว็บไซต์ ……www.crownseal.co.th………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) …คุณไกรยุทธ…พิมพ์น้อย…/..…คุณไพรวัลย์.…สีถัน.……..  ต าแหน่ง ……หัวหน้าผลัด…..…………  
โทรศัพท ์……………………-…………………………………..……………………….…  โทรสาร ……….………-………….…….………………  
มือถือ ………………………-…………………………………    อีเมล ………………………-………….……….……………………………………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) …ลดเวลาเสียในการปรบัไลน์เนอรต์กไม่ตรงกลางฝา……………….….………………………………….……………………….……   
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) …ลดของเสียในขบวนการผลิต…………………………………………………….…………………………………….………………….……  
  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ชือ่เรื่อง : เพ่ิมอัตราการเดินเครื่อง 2% ในปี 2562 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ .ศ. 2511 เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม 
ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต ส าหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ าอัดลม        
นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง น้ าผลไม้ สุรา ชา น้ าดื่ม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและเวชภัณฑ์ รวมถึง
จ าหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์
แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่าง ๆ  
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 ค่านิยม 1. ลูกค้าต้องมาก่อน 
  2. คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง 
  3. เพ่ิมคุณค่าให้กับพนักงาน 
  4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 วิสัยทัศน์ : ในฐานะผู้น าการผลิตฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพ บริษัทมุ่งสู่การผลิจบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมในนวัตกรรมและการแข่งขัน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความปลอภัยและให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้าในตลาดอาเซียนและตลากเป้าหมาย 

 พันธกิจ 1. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ล้ าหน้า พร้อมให้บริการครบวงจร 
  2. เป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้  
  3. มีผลตอบแทนตามเป้าหมาย 
  4. รุกตลอดใหม่นอกเหนือจากตลาดเครื่องดื่มและอาหาร ทั้งฝาปิดผนึกและบรรจุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
  5. ยกระดับพนักงานให้มีความเป็นเลิศ มีขีดความสามารถ มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงความปลอดภัย 

    และคุณภาพ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ 
  6. เป็นบริษัทที่พนักงานมีความสุขและความปลอดภัยในการท างาน 
  7. ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   
 ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การ

ป้องกันไม่ใหป้ัญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ทีเ่หมาะสม 
 

 บริษัทฯ มีการผลิตฝาจีบ ซึ่งขณะท าการผลิตพบปัญหาอัตราการเดินเครื่องจักรมีค่าต่ าและมีของเสีย                     
ในการผลิตสูง ซึ่งทางผู้บริหารมีนโยบายต้องการเพ่ิมอัตราการเดินเครื่องจักรให้สูงกว่าเดิม ได้ท า Action plant               
เพ่ิม OEE และลดของเสียในการผลิตตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือจะท าให้บริษัทมีก าไรและสามารถแข่งขันกับ
บริษัทอ่ืนได ้
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 ทางแผนกฝาจีบได้ท าการส ารวจความสูญเสียจากการผลิตย้อนหลัง เพ่ือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาท าการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร โดยมี 2 ปัญหาหลักดังนี้  

1. การปรับไลน์เนอร์ 
2. การปรับฝาเบี้ยว 

  
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 จาก 2 ปัญหาหลัก ซึ่งได้น ามาท าการวิเคราะห์แก้ไขโดยใช้หลักการ Why Why Analysis 
 1. การปรับไลน์เนอร์ จากการวิเคราะห์ปัญหาพบสาเหตุ Knife Double ติดเม็ดพลาสติกตกไม่ตรงกลางฝา 
เนื่องจากการดีไซน์ใบมีดแบบเดิมจะใช้สปริงเป็นตัวดันใบมีดให้แนบสนิทกับหน้า TC Ware Plate ขณะตัดเม็ด
พลาสติกท าให้ใบมีดเอียงตัวไปมาได้ขณะตัดเม็ดพลาสติก ท าให้เม็ดพลาสติกตกไม่ตรงกลางฝา ท าให้เสียเวลาใน               
การปรับไลน์เนอร์มากและเกิดของเสียในการผลิต 
 หลังการแก้ไขมีการดีไซน์ใบมีดที่ใช้ในการตัดเม็ดพลาสติก เป็นแบบใบมีดให้มีสลักล็อคประคองใบมีด เพ่ือให้
ใบมีดไม่เอียงตัวไปมาขณะตัดเม็ดพลาสติก ซึ่งท าให้ลดเวลาเสียในการปรับไลน์เนอร์และลดของเสียในการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การปรับฝาเบี้ยว จากการวิเคราะห์ปัญหาพบปัญหาฝาซ้อนกัน 2 ฝา จนติดในชุด Feed Hopper ซึ่งจะท า
ให้เสียเวลาในการเคลีย์ฝาภายในชุด Feed Hopper เพ่ือต้องหยุดเครื่องจักรและมีฝาเสียเกิดขึ้นในการผลิต ซึ่งเกิด
จากการตั้งระยะ Feed Hopper โดยใช้ฝาซ้อน 2 ฝา เป็นตัวปรับเซ็ตระยะห่างระหว่าง Cover Ring และ Rotary 
Plate ซึ่งท าให้ไม่มีความแม่นย าในการเซ็ตจึงได้ก าหนดวิธีการโดยใช้ Dial Gauge เป็นเครื่องมือในการเซ็ต                      
โดยก าหนดค่าเบี่ยงเบนจาน Rotary Plate ไม่เกิน 0.2 mm.  
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2.1 มีมาตรการก าหนดให้ Operater ใช้จิกที่มีขนาด 7.5 mm. ตรวจสอบระยะห่าง Rotary Plate กับ 

Cover Ring  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนโยบายผู้บริหารบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) น ามาสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ิมอัตราการเดิน
เครื่องจักรและลดของเสียในไลน์การผลิต ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือท าให้เกิดการแข่งขันการตลาดที่
สูงขึ้นในปัจจุบันได้ดี รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรน าความสามารถจากบุคลากรมาเพ่ิมประสิธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




