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บทคัดยอ 
 กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาเปนกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญตอการผลิตทีนัตเปนอยางมาก 
ปจจุบันนี้พบวาในกระบวนการชุบยังขาดการควบคุมที่ดีเนื่องจากยังไมมีการสรางวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐาน ซึ่งทําใหเกิด
ขอบกพรองของทีนัตเปนจํานวนมากโดยปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดแก ช้ินงานเปนรอย เปนคราบ มัว ชุบติดไมทั่ว ไหม 
ลอกงาย เปนผื่นเม็ด ๆ และเกลียวดํา ซึ่งขอบกพรองที่เกิดขึ้นทําใหตองนํางานกลับไปซอมใหม ทําใหเสียทรัพยากรโดยไม
จําเปนทั้งเวลา วัตถุดิบและแรงงาน จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของขอบกพรองที่
เกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการชุบสังกะสีเพื่อใหมีการควบคุมที่ดีและมีการทํางานที่เปนมาตรฐาน โดยมีการศึกษาวิจัยที่
โรงงานชุบสังกะสีแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวาปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากขาดการ
ตรวจสอบในกระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงานไมเหมาะสม ไมมีมาตรฐานในการทํางาน เปนตน จากนั้นผูวิจัยจึงทําการ
ปรับปรุงโดยกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สรางระบบการทํางานใหมใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยกําหนดเปน
มาตรฐานการทํางาน ในรูปแบบของเอกสารอยางชัดเจน มีการจัดทําคูมือน้ํายาชุบโลหะ จัดทําใบตรวจสอบน้ํายาชุบ จัดทํา
แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันและกําหนดวิธีการตรวจสอบน้ํายาชุบโลหะและน้ําลางในกระบวนการผลิต หลังจากไดนําเอา
วิธีการปรับปรุงตาง ๆ มาใชในโรงงานพบวากระบวนการชุบมีวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานขึ้นและมีการควบคุมที่ดีทําให
ปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีจํานวนลดลงจาก 8.96% เปน 3.19%  

 
ABSTRACT 

The objectives of this thesis were to study the cause of defects and improve the T-nut electro-
coating process to be a standardized controllable process. 

Electro-coating is an important electrochemical process in T-nut production because it is the 
final step of T-nut manufacturing process. Presently, the coating process is not well controlled as the 
working standard is not properly set. 
 The T-nut factory chosen as a case study in this research has many defect problems in the 
coating department; for examples, scratch, stained, hazy/cloudy, poor adhesion, burnt, non adherent, 
rough and black spiral. Hence rework is required. Consequently, there is a loss of the manpower, 
materials and time. 
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 According to the study, it was found that the defects were produced from lacking of on-
process inspection, improper working method, and lacking of standard work instruction. After that, the 
researcher tried to improve the problems by designing the standard documentation for working process 
in every step of coating process, the coating solution manual and preventive maintenance manual. 
 After implementing the schemes, it was found that the defect problems were reduced from 
8.96% to 3.19%.  

 
1.  บทนํา 
 ปจจุบันสภาพการแขงขันในตลาดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมากเนื่องจากความกาวหนาและพัฒนาทางเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว  ตลอดจนการเปดเสรีทางการคา  ทําให
ผูบริโภคมีสิทธิ์ในการเลือกสินคาหรือบริการมากขึ้น 
ในขณะที่ ผูบริโภคตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง  และ
โรงงานที่ทําธุรกิจดานการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
ตาง ๆไดมีการนําเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น ตลอดกลยุทธและเทคนิควิธีการตาง ๆ เขามาใช
ในกระบวนการผลิตอยางมากมาย  แตก็ยังมีปญหาเกิดขึ้น
ในระหวางกระบวนการผลิต  คือของเสียที่ เกิดขึ้นใน
ระหวางกระบวนการผลิต ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยเกิดความ
สนใจ จึงนําเอาเทคนิคทางวิศวกรรมเขามาประยุกตใชใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิว
โลหะดวยไฟฟา เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ผลิตในโรงงานแหงนี้ โดยมีการวิเคราะหและหาสาเหตุ
ของปญหา เพื่อใหผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการผลิตมี
คุณภาพที่เปนไปตามความตองการของลูกคา  ทางผูวิจัยได
นําเทคนิคทางวิศวกรรม  ซึ่งเปนวิธีการจัดการแบบหนึ่งที่
สามารถแกปญหาและการกําหนดวิธีการทํางาน เพื่อนํามา
ประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟา  
 โครงการวิจัยนี้  เนื่องจากปจจุบันโรงงานมีการผลิต
ช้ินงานแลวเกิดของเสียในระหวางการผลิตเปนจํานวนมาก  
อาจมาจากความผิดพลาดของพนักงานจากการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือเครื่องจักรหรือวัตถุดิบที่นํามาเปนสวนของ
กระบวนการผลิต   ทําใหตองประสบปญหาในการ
ดําเนินงานอยูเปนประจําปจจัยเหลานี้จึงเปนเหตุจูงใจให
ผูทําวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุปญหา   ตาง ๆ 
โดยนําหลัก วิชาทางด านวิ ศวกรรมอุตสาหการมา

ประยุกตใช  เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้นและการลดของเสียในกระบวนการเพื่อความพึง
พอใจของลูกคา รวมท้ังทําใหมีการพัฒนาองคกรเพื่อ
รองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น    
 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อนําเอาเทคนิคทางวิศวกรรมมาประยุกตใชใน
การควบคุมคุณภาพ 

2. เพื่อลดของเสียใหไดตามความตองการของลูกคาใน
แผนกการชุบสังกะสีใหเหลือตํ่ากวารอยละ 5   

3. นําเอาเทคนิคทางวิศวกรรมมาจัดทํามาตรฐานใน
การทํางาน  

4. นําเอาเทคนิคทางการซอมบํารุงมาใชวางแผนการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร 
 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อคนหาปญหา 
 เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการทํางาน
ของแผนกชุบสังกะสีของโรงงานตัวอยาง ต้ังแตขั้นตอน
การปฏิบัติงานของแผนกชุบสังกะสี ลักษณะและขั้นตอน
ในการชุบ ปริมาณงานผลิต สภาพปจจุบันในกระบวนการ
ชุบสังกะสี รวมถึงลักษณะและจํานวนขอบกพรองตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อคนหาปญหาที่ทําใหเกิดความสูญเสียในการ
ผลิต และทําการศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของของการชุบ
โลหะเพื่อจะไดนําไปวิเคราะหสาเหตุของปญหาตอไป 
โดยการเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 
 ทําการศึกษา 
 -  ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนกชุบสังกะสี 
ซึ่งจะเปนการศึกษาขอมูลตาง  ๆ  ของการปฏิบั ติงาน
ทั้งหมดตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายวามีความ
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เหมาะสมหรือไมโดยพิจารณาจากขั้นตอนเดิมที่ปฏิบัติงาน
อยู  
 -  ลักษณะของการชุบและวิธีการชุบแบบตาง ๆ 
ซึ่งจะมีความหลากหลายของรูปแบบโดยที่ผลิตภัณฑแตละ
ชนิดจะผานขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกัน 
 -  วิ ธี ก า รปฏิบั ติ ง านชุ บ (จั ดทํ า เ ป น  work 

Instruction) โดยจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของ
วิธีการปฏิบัติงานแบบตาง ๆ เชน การชุบสังกะสี การ        
ชุบรมดําและการชุบงานที่มีนิเกิล-ทองแดง   
 -  ทฤษฎีของการชุบและน้ํายาชุบโลหะ โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันที่เปนอยูของแตละประเภท 
เชน น้ํายาชุบทองแดงดาง น้ํายาชุบทองแดงกรด น้ํายาชุบ 
นิเกิลและน้ํายาชุบสังกะสีแบบกรด 
 -  จํานวนงานที่ชุบ เพื่อเปนการทราบถึงความ
ตองการของลูกคาจะไดมีการวางแผนการผลิตใหไดตาม
ความตองการของลูกคา 
 -  ลักษณะและจํานวนของขอบกพรองที่เกิดขึ้น
วามีปริมาณที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมากนอยเพียงใด ซึ่งจะได
หาหนทางในการแกไขไดตอไปโดยใชแผนภูมิพาเรโตใน
การที่จะทราบถึงขอบกพรองที่ตองการจะทําการแกไข
แบบเรงดวน 
3.2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
 จากขอมูลที่ไดเก็บรวมรวมมาทําการพิจารณาปญหาที่
เกิดขึ้นโดยทําการวิเคราะหปญหาและศึกษาสาเหตุของการ
เกิดขอบกพรองดวย Fault Tree Analysis (FTA) แลว
วิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยผังแสดงเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) จนสามารถนํามากําหนด
แนวทางในการแกปญหาได ซึ่งพิจารณาไดดังนี้ 
 ในการแกปญหาทางคุณภาพของผลิตภัณฑระบบผลิต 
รวมถึงการแกปญหาทางเทคนิคและปญหาอื่น  ๆ  นั้น 
จําเปนตองอาศัยการวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อหาสาเหตุ
รากเหงาของปญหา ซึ่ง Fault Tree Analysis (FTA) 
เปนเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงสราง ซึ่งจะชวยในการช้ี
บงสาเหตุรากเหงาของปญหา ทั้งนี้เพื่อทําการขจัดสาเหตุ
รากเหงาอันจะทําใหปญหานั้น ๆ ไมกลับมาอีกซึ่งเปนการ

แกปญหาแบบยั่งยืน ซึ่งทําใหสามารถหาแนวทางปองกัน
ไดกอนที่ความลมเหลวจะเกิดขึ้นจุดเดนของ FTA คือไม
จําเปนตองเก็บขอมูลมาเพื่อวิเคราะหเหมือนกับขอมูลอื่น ๆ 
ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับเปนเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบ
ระบบแกปญหาเพื่อใหผลิตภัณฑกระบวนมีสมรรถนะ 
 จากนั้นเมื่อเราวิเคราะหดวย FTA แลวขั้นตอนตอไป
เราจะใชแผนผังแสดงเหตุและผลโดยเราจะกําหนดปญหา
ที่ตองการแกไข จากปญหาที่กําหนดนี้ซึ่งจะเปนผลของ
สาเหตุที่อยูปลายสุดของแผนภูมิกางปลา แลวจึงเขียน
ตนเหตุของปญหาที่เปนสาเหตุของปญหาเล็ก ๆ แตกแยก
แขนงออกจากเสนตรงแนวนอนที่ช้ีไปยังผลของสาเหตุ ซึ่ง
ในการเขียนสาเหตุของปญหาจะไดจากการระดมความคิด
ทั้งหมด โดยเริ่มจากตนเหตุใหญของปญหาซึ่งโดยทั่วไป
จะประกอบดวย คน เครื่องจักร สภาพแวดลอม วิธีการ
ทํางานและวัตถุดิบ แลวแตละองคกรที่เก็บรวบรวมสาเหตุ
ของปญหานั้นได 

 
รูปท่ี 1  Fault Tree Diagram 

 
3.3 การหาแนวทางปรับปรุงแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นทําใหทราบถึงสาเหตุ
ของขอบกพรองจึงสามารถเสนอแนะและรวมหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดโดยการประชุมระดมสมอง
กับผูบริหารในฝายผลิตและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
แนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ 
 - ปรับปรุงวิธีการทํางาน ซึ่งในการปรับปรุง
วิธีการทํางานนั้นเมื่อทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงจาก
การทํางานเดิม โดยการเสนอของฝายบริหารและหัวหนา
งานที่มีความชํานาญนั้นก็จะมีการนํามาอบรมใหกับ
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พนักงานเพื่อเปนการทําความเขาใจถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหม 
 - เพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบ ในการเพิ่ม
กระบวนการตรวจสอบเขาไปในขั้นตอนการทํางานจะไมมี
ผลตอการเพิ่มของคาใชจายแตอยางใด ซึ่งเปนการโยกยาย
พนักงานในตําแหนงที่วางอยูมาทําการตรวจสอบก็จะเปน
ผลดีอีกดวยที่ทําใหใชทรัพยากรบุคคลไดอยางคุมคา ซึ่ง
การตรวจสอบที่ เพิ่มเขาไปในขั้นตอนนั้นจะเปนการ
ตรวจสอบกอนการชุบ โดยการตรวจสอบจะเปนการดูที่
ช้ินงานวามีสิ่งสกปรกปะปนมากับช้ินงานหรือและคราบ
น้ํามันเกินกวาที่จะทําการลางออกไดหมดหรือไม 
 - จัดทําเปนเอกสารมาตรฐานในการควบคุมการ
ทํางาน 
 
 
 

3.4 การนําผลการศึกษาและแนวทางแกไขปญหาไปทําการ
ปฏิบัติจริงและจัดทําใหเปนมาตรฐาน 
 เมื่อไดขอสรุปในการแกปญหาแลวก็จะนําไปใชจริง
กับกระบวนการชุบของโรงงานตัวอยางเพื่อประเมินผลวา
สามารถแกไขปญหาไดหรือไมและจัดทํามาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมที่เหมาะสมขึ้นมา 
3.5 การประเมินผลการแกไขและสรุปผลการวิจัย 
 ทําการประเมินผลโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ
เปรียบเทียบจํานวนขอบกพรองกอนและหลังทําการ
ปรับปรุงแกไข และประเมินผลการทํางานของพนักงาน
หลังจากที่ไดวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานแลว จากนั้นทํา
การสรุปผลการวิจัยปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
และขอเสนอแนะ 
 

4.  ผลการดาํเนินการปรับปรุง 

ตารางที่ 1 รายละเอียดและเอกสารที่จัดทํา 
ปญหา รายละเอียดท่ีไดจัดทํา เอกสารอางอิง 
ชิ้นงานกระทบกัน ทําการเปลี่ยนเฟองทด วิธีการปฏิบัติงานของ 
ชิ้นงานกระทบกับโซ ทําการตรวจสอบโซใหบอยขึ้น แผนกชุบสังกะสี 
ทําการเช็ดชิ้นงานแลวเปนขนแมว วิธีการเช็ดชิ้นงาน  
ลางชิ้นงานไมสะอาดพอ วิธีการลางชิ้นงาน ขั้นตอนกระบวนการชุบงานแตละ

ลักษณะ 
ออกแบบถังน้ําลนใหม 
 

 

คากระแสไฟฟาในการชุบไมเหมาะสม วิธีการปรับไฟในการชุบ 
วิธีการชุบน้ํายาแตละชนิด 

 

น้ําลางเปนเมือกๆ วิธีการตรวจสอบน้ําลาง 
มีถังน้ําลางแบบไหลลน 

 

มีเศษสิ่งสกปรกในน้ํายาชุบ วิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดน้ํายาชุบ  
น้ํายาชุบมีคราบสกปรก   
น้ํายาชุบมีสภาพไมสมบูรณ วิธีการตรวจสอบสภาวะของน้ํายาชุบ 

สวนประกอบของน้ํายาชุบ 
สภาวะของน้าํยาชบุ 
การบํารุงรักษาน้ํายาชุบ 

วิธีการปฏิบัติงานของแผนก
การชุบสังกะสี 
คูมือน้ํายาชุบโลหะในแผนก 

หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในภาคผนวก 
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ในการนําไปใชในการปฏิบัติงานซึ่งผลการศึกษาและ

แกไขปรับปรุงที่ไดดําเนินการทั้งหมด ไดนํามาอบรมการ
ปฏิบัติงานแกพนักงานเพื่อควบคุมการทํางานใหเปน
มาตรฐาน 
 

5.  สรุปผลการวิจัย 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการปรับปรุง
กระบวนการชุบสังกะสี โดยไดทําการศึกษาปญหาขอบก
พรองที่เกิดขึ้นในแผนกชุบสังกะสีและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาและทําการแกไข ซึ่งพบวาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากปญหาการทํางานของพนักงาน 
ช้ินงานและน้ํายาชุบหรือน้ําลาง ซึ่งเกิดจากการไมมีการ
กําหนดวิธีการทํางานเปนเอกสารมาตรฐานที่ชัดเจนทําให
ไมมีการควบคุมวิธีการทํางานจึงไดทําการแกไขดังนี้ 
 -   จัดทําวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนกระบวนการ
ชุบงานและวิธีการชุบขึ้น 

-   จัดทําบอรดแสดงตัวอยางลักษณะชิ้นงานและ
คากระแสไฟฟา  

-   จัดทํารายการลักษณะของชิ้นงานคุณภาพที่จะ
นําไปชุบและกําหนดใหมีการตรวจสอบชิ้นงานกอนนําไป
ชุบ 

-   จัดทําวิธีการตรวจสอบน้ําลางและน้ํายาทํา
ความสะอาด 

-   กําหนดวิธีการตรวจสอบและบํารุงรักษาน้ํายา
ชุบ 

-   ปรับปรุงใหมีการใชน้ํายาชุบอยางถูกตองและ
จัดทําคูมือน้ํายาชุบโลหะแตละชนิดขึ้น 

-   จัดทําใบตรวจสอบน้ํายาชุบ 
-  กําหนดวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณตาง ๆ 
ผลการแกไขปรับปรุงทําใหปริมาณงานซอมของ

แผนกชุบสังกะสีจากเดิมที่มี 8.96 % ลดลงเปน 3.19% 

 
ตารางที่ 2  จํานวนและเปอรเซ็นตงานซอมในแตละเดือนของชวงกอนและหลังการปรับปรุง 

เดือน จํานวนซอม จํานวนที่ผลิต เปอรเซ็นตงานซอม 
กอนการปรับปรุง    

เม.ย. 118,143 1,376,778 8.58% 
พ.ค. 138,139 1,445,981 9.55% 
มิ.ย. 170,322 1,935,478 8.79% 
เฉลี่ย 142,213.33 1,586,079 8.96% 

หลังการปรับปรุง    
ก.ค. 63,382 1,853,247 3.42% 
ส.ค. 52,318 1,645,245 3.18% 
ก.ย. 38,687 1,347,963 2.87% 
เฉลี่ย 51,462.33 1,615,485 3.19% 
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