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บทคัดย่อ 

 ผู้ เขียนได้นําเสนอวิธีการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส เพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆ ในการผลิตกล่อง

กระดาษลูกฟูก โดยได้เสนอมาตรการแก้ไขและการป้องกนัการเกิดซํา้ของปัญหา อนัได้แก่ ปัญหาหนงัไก่ 

ปัญหา Zipper Bonding  ปัญหา Wash Boarding  ปัญหาลอนลกูฟูกไม่ติดกับกระดาษปะผิว  ปัญหา

ลอ่นริม  และปัญหากระดาษทําลอนและกระดาษปะแยกออกจากกนั  
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Abstract 

 The authors presented 5 Why Analysis Technique and 5 S Activity to solve problems in 

corrugated box manufacturing. In this paper, solving measures and prevention of recurrence 

were provided to the problem of cockle, zipper bonding, wash boarding, separation of 

corrugation and cover paper, short rim, and split of corrugated paper and patch paper.  

 

Keywords:  Corrugated Box, 5 Why Analysis, 5 S Activity 

 

บทนํา 

กลอ่งกระดาษลกูฟกูได้รับความนิยมอยา่งสงูในการขนสง่สินค้าเน่ืองจากมีความแข็งแรง ออกแบบ

ขนาดและรูปลกัษณะได้หลากหลาย รวมทัง้ มีการพิมพ์สอดสีได้สวยงาม อตุสาหกรรมกลอ่งกระดาษลกูฟูก

จึงเป็นตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาดท่ีมีภยัคกุคามจากสินค้าทดแทนน้อย และมีภยัคกุคามจากคูแ่ข่งรายใหม่

อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการแข่งขนัภายในตลาดคอ่นข้างรุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขนัทางด้านราคา ซึ่ง

ลกูค้ามีอํานาจต่อรองสูง แต่มีความภกัดีอยู่ในระดบัต่ํา (พนิตนนัท์ อภิวฒัน์อดุมคณุ, 2555; วิศรุต วงศ์

เปียง, 2554) 

บริษัท พลสัแพคเกจจิง้ จํากัด (2559) ได้สรุปข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูกไว้ 6 ประการ ได้แก่ 

สะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า ปกป้องสินค้าภายในกล่องไม่ให้เสียหาย มีนํา้หนกัเบาซึ่งสะดวกใน

การจดัวางและสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย แสดงงานพิมพ์สญัลกัษณ์ ช่ือแบรนด์ ตรา หรือโลโก้ต่างๆ ได้

อย่างสวยงาม ช่วยเพิ่มมลูคา่และส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินค้า และสามารถนํามาใช้ใหม่ (Reuse) หรือ

เข้าสูก่ระบวนการผลิตใหม ่(Recycle) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตกล่องกระดาษลกูฟูกยงัเผชิญกบัปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลกูฟูก เช่น 

ปัญหาหนงัไก่ (Cockles) ปัญหา Zipper Bonding ปัญหา Wash Boarding ปัญหาลอนลกูฟูกไม่ติดกบั

กระดาษปะผิว ปัญหาลอ่นริม ปัญหากระดาษทําลอนและกระดาษปะแยกออกจากกนั ดงันัน้ การนําเสนอ

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส จึงเป็นแนวทางท่ีสําคญัในการแก้ไขปัญหาการผลิต

กลอ่งกระดาษลกูฟกูให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

กล่องกระดาษลูกฟูก 
1. การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

จากบทความ เร่ือง “ความรู้เร่ืองกล่อง” ของ บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิง้ จํากดั (2559) สามารถสรุป

และเรียบเรียงวิธีการผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู ได้ดงันี ้
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กระดาษลกูฟูก คือ กระดาษท่ีมีลกัษณะเป็นลอนลกูฟูก มีความแข็งแรงรองรับนํา้หนกัได้ดี ราคา

ต่ํา เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และสามารถออกแบบได้อยา่งหลากหลาย  

ขัน้ตอนการผลิต 

ขัน้แรก : การผลิตแผน่กระดาษลกูฟกู 

การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกเป็นขัน้ตอนการประกบกระดาษสําหรับทําผิวกล่องและกระดาษทํา

ลอนโดยใช้เคร่ืองทําแผ่นลูกฟูกเพ่ือสร้างลอนให้กลายเป็นกระดาษลูกฟูก ผ่านทางการใช้พลงังานไฟฟ้า

ควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัรและพลงังานความร้อนเพ่ือทําไอนํา้นํามาใช้ในลกูร้อนเพ่ือลดความชืน้ให้

กาวกับกระดาษแห้งติดกันได้เร็วขึน้ และมีชุดแผ่นความร้อนเพ่ือใช้ในการอบกระดาษโดยวิธีการไล่

ความชืน้ออกจากกระดาษท่ีประกบกบัลอน วิธีนีจ้ะไมทํ่าให้กระดาษลกูฟกูกรอบ 

ขัน้ท่ีสอง : การผลิตกลอ่งลกูฟกู 

การผลิตกล่องลกูฟูกเป็นกระบวนการผลิตกล่องและการเช่ือมรอยตอ่ แผ่นลกูฟูกท่ีออกจากเคร่ือง

ทําลูกฟูกจะมีการทําเส้นพบัฝาท่ีตวักล่อง จากนัน้ กระดาษจะถูกนําไปใส่เคร่ืองพิมพ์และพิมพ์ข้อความ

หรือโลโก้บนกลอ่งด้วยเทคนิคการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เทคนิคดงักล่าวเป็นการพิมพ์พืน้นนูท่ี

ใช้แผ่นพอลิเมอร์ท่ีมีความยืดหยุ่นสงูเป็นแม่พิมพ์โดยกดส่วนท่ีไม่รับหมึกให้ลึกลงไป หมึกท่ีใช้จะมีความ

เหลวมากและใช้ลกูกลิง้จา่ยหมกึให้กบัแมพ่ิมพ์ในปริมาณท่ีสม่ําเสมอ 

ขัน้ท่ีสาม : การขึน้รูปกลอ่งกระดาษลกูฟกู 

การขึน้รูปกลอ่งกระดาษลกูฟกูโดยใช้วิธีการเช่ือมรอยตอ่ของกล่อง มี 3 แบบ ได้แก่  

1) กล่องกระดาษลกูฟูกแบบลวดเย็บ กระบวนการผลิตจะเป็นการขึน้รูปกล่องและนําตวักล่องไป

ตอกท่ีเคร่ืองตอกเพ่ือประกอบเป็นรูปร่าง 

2) กล่องกระดาษลูกฟูกแบบติดกาว กระบวนการผลิตจะมีการพิมพ์ทําเส้นพับและทากาวเพ่ือ

ประกบรอยตอ่ด้านท่ี 1 และด้านท่ี 4 เข้าด้วยกนัเป็นกลอ่ง 

3) กลอ่งกระดาษลกูฟกูแบบไดคทั กระบวนการผลิตสามารถออกแบบให้ขึน้เป็นรูปกล่องได้โดยไม่

ต้องใช้ลวดเย็บหรือกาว 

2. ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

คณะทํางานวารสารลกูฟกูไทย (2551) ได้รวบรวมปัญหาในการผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกูไว้ ดงันี ้

1) ปัญหาหนงัไก่ (Cockles) หมายถึง กระดาษปะมีลกัษณะเป็นรอยพองยน่ระหว่างยอดลอน 

2) ปัญหา Zipper Bonding หมายถึง บริเวณ Single Facer หรือ Double Facer ตดิกนัไมดี่ 

3) ปัญหา Wash Boarding หมายถึง Single Face หรือ Double Face ของแผ่นลกูฟูกมีลกัษณะ

เป็นคล่ืนๆ หรือมีลกัษณะนนูขึน้มาตามแนวลอน 
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4) ปัญหาลอนลกูฟกูไมต่ดิกบักระดาษปะผิว หมายถึง ลอนลกูฟูกมีลกัษณะบิดเบีย้วไม่ได้รูปทรงท่ี 

Single Facer ทําให้ไมต่ดิกบักระดาษปะผิวด้านใน 

5) ปัญหาลอ่นริม หมายถึง ริมกระดาษลอ่นหลดุออกจากกนั หรือริมกระดาษสัน้กวา่มาตรฐาน  

 

เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why กับการแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 
1. เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why 

ปิยนนัท์ สวสัดิ์ศฤงฆาร (2559) ระบวุ่า 5 Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นต้น

ตอของปัญหาเพ่ือนําไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกิดซํา้ของปัญหาโดยใช้วิธีการถามถึงสาเหตขุอง

ปัญหาวา่ “ทําไม” ซํา้ๆ กนั คําตอบท่ีได้เหลา่นีก็้จะกลายมาเป็นตวัตัง้ในการตรวจสอบหาสาเหตวุ่าทําไมใน

ครัง้ตอ่ไป  

2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ 5 Why   

หลงัจากได้ทีมงานท่ีเหมาะสมกบัปัญหาแล้ว การดําเนินงานจะเร่ิมต้น ดงันี ้  

ขัน้แรก : แจกแจงปัญหา 

1) แจกแจงปัญหาให้ชดัเจนตามข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากสถานท่ีจริงและดสูภาพของจริง 

2) ทําความเข้าใจโครงสร้างและหน้าท่ีของสว่นท่ีเป็นปัญหา 

ขัน้ท่ีสอง : สอบสวนสาเหตดุ้วยการถามวา่ “ทําไม” 

1) ควรถามว่า “ทําไม” ให้มากเท่าท่ีจําเป็นประมาณ 5 ครัง้โดยเฉล่ีย (อาจมากหรือน้อยกว่านี ้

แล้วแตก่รณี) จนกวา่จะพบต้นตอของปัญหา 

2) ตรวจสอบคําตอบจากคําถาม “ทําไม” ครัง้ท่ี 1 (ทําไมจึงเกิดปัญหา) ว่าเป็นสาเหตท่ีุถกูต้องของ

ปัญหาหรือไม่ ถ้าใช่ ตัง้คําถาม “ทําไม” ครัง้ท่ี 2 (ทําไมจึงเกิดสาเหตเุช่นนี)้ ตรวจสอบคําตอบจากคําถาม 

“ทําไม” ครัง้ท่ี 2 วา่เป็นปัจจยัท่ีถกูต้องของสาเหตนุัน้หรือไม่ ถ้าใช่ ตัง้คําถาม “ทําไม” ครัง้ท่ี 3 (ทําไมจึงเกิด

ปัจจยันีข้ึน้)  

ขัน้ท่ีสาม : ข้อควรระวงั 

1) แยกความแตกตา่งระหวา่งปัญหากบัอาการของปัญหา 

2) ตรวจสอบความถกูต้องของการใช้เหตผุล  

3) พิจารณาย้อนกลบัวา่ ถ้าเหตไุมเ่กิดขึน้ ผลจะยงัคงเกิดขึน้หรือไม ่ 

4) ให้ถามวา่ “ทําไม” ไปเร่ือยๆ จนพบสาเหตท่ีุนําไปสูม่าตรการป้องกนัไมใ่ห้ปัญหาเกิดขึน้  

5) ให้เขียนเฉพาะสว่นท่ีเป็นสภาพผิดปกตเิทา่นัน้ 

6) ต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาจะต้องไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ปฏิบตัิงาน หรือความ

ไมใ่สใ่จของพนกังาน 

ขัน้ท่ีส่ี : จดัการแก้ไข 
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1) กําหนดมาตรการแก้ไข 

2) กําหนดระยะเวลาในการแก้ไขและตดิตามประเมินผล 

3) การติดตามประเมินผลควรใช้การควบคมุกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process 

Control: SPC)  

4) บนัทกึการดําเนินการแก้ไขทัง้หมดเพ่ือเผยแพร่ 

             3. ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา 5 Why Analysis 

            กรณีกลอ่งกระดาษลกูฟกูทนตอ่แรงกดได้น้อยกวา่ท่ีออกแบบไว้ 

WHAT WHY1  WHY2   WHY3  WHY4  WHY5 

ปัญหาความทนทานตอ่แรงกดลดน้อยลง 

สาเหตท่ีุ 1 

ปริมาณความชืน้ในอากาศมีสูง ขณะทําการผลิต หรือ ขณะจดัเก็บ หรือ สินค้าอาจถูกนํา้โดย

บงัเอิญ หรือ ขาดความระมดัระวงัท่ีดีพอ กระดาษเป็นวสัดจุากธรรมชาติท่ีสามารถดดูซบัความชืน้ได้ดี เม่ือ

ดดูซบัความชืน้เข้าไปจะทําให้โครงสร้างของกระดาษลกูฟกูออ่นแอลง  

สาเหตท่ีุ 2 

ความชืน้ไม่ได้ถูกควบคุม จึงต้องมีการตรวจวัดความชืน้ และควบคมุความชืน้ ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้ พนกังานต้องใช้ความระมดัระวงัในขณะผลิต จดัเก็บ และขนส่งสินค้า เม่ือปฏิบตัิได้ดงันี ้ปัญหา

จะไมเ่กิดอีกตอ่ไป จงึหยดุการวิเคราะห์ 

4. การนําการวิเคราะห์ 5 Why ไปแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

คณะทํางานวารสารลูกฟูกไทย (2551) ได้เสนอปัญหาของการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และได้

เสนอวิธีแก้ไขปัญหาไว้แล้ว แตย่งัไมไ่ด้นําเสนอในรูปแบบ 5 Why Analysis และกิจกรรม 5 ส ด้วยเหตนีุ ้ใน

การศกึษาครัง้นี ้จงึได้เรียบเรียงขึน้มาใหมใ่นรูปแบบ 5 Why Analysis และกิจกรรม 5 ส ด้วยวิธีดงักล่าว จึง

ไม่ต้องถาม “ทําไม” ถึง 5 ครัง้ อย่างไรก็ตาม ในการศกึษานีย้งัได้ปรับวิธีการเขียน 5 Why Analysis จากท่ี

นิยมนําเสนอเป็นแผนภาพ มาเป็นตาราง โดยจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ ปัญหาหนงัไก่ (Cockles) ปัญหา 

Zipper Bonding และปัญหา Wash Boarding ด้วย 5 Why Analysis รวมทัง้ ได้เสนอการแก้ปัญหาลอน

ลกูฟกูไมต่ดิกบักระดาษปะผิวด้วยกิจกรรม 5 ส ดงันี ้

กรณีท่ี 1 : ปัญหาหนงัไก่ (Cockles) 

WHAT  WHY1  WHY2  WHY3  WHY4  WHY5 

ปัญหาหนงัไก่ (Cockles) ทากาวบริเวณยอดลอนมากเกินไป กระดาษปะผิวได้รับความร้อน มาก

เกินไป กระดาษว่ิงผา่นลกูความร้อนช้าเกินไป และเดนิเคร่ืองลกูฟกูช้าเกินไป 

มาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกิดซํา้ของปัญหาหนงัไก่  

1) ลดปริมาณกาวท่ีทาบนยอดลอนให้เหมาะสม  
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2) เดนิเคร่ืองลกูฟกูให้เร็วขึน้เพ่ือให้กระดาษว่ิงผา่นลกูความร้อนเร็วขึน้ หรือร้อยกระดาษทําผิวท่ีใช้

เดนิแผน่ลกูฟกูดงักลา่วโดยไมต้่องหุ้มผา่นลกูความร้อน 

กรณีท่ี 2 : ปัญหา Zipper Bonding 

WHAT  WHY1  WHY2  WHY3  WHY4  WHY5 

ปัญหา Zipper Bonding คือ กระดาษทําลอนมีคา่การดดูซึมนํา้สงูกว่าปกติ ความหนืดของกาวมี

มากเกินไป กระดาษปะผิวมีมีความหนาแนน่มาก จงึทําให้ความร้อนผา่นได้สงูกวา่กระดาษปะผิวทัว่ไปและ 

จํานวนเย่ือตอ่พืน้ท่ีมากเกินไป 

มาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกิดซํา้ของปัญหา Zipper Bonding  

1) ลดความหนืดของกาวให้เหมาะสมกบับริเวณท่ีจะติด  

2) เพิ่มปริมาณเนือ้กาวในสว่นผสมกาว ปรับระดบัความร้อนของเคร่ืองลกูฟกู 

กรณีท่ี 3 : ปัญหา Wash Boarding 

WHAT  WHY1  WHY2  WHY3  WHY4  WHY5 

ปัญหา Wash Boarding คือ กระดาษปะผิวมีความชืน้สงู ระดบัความร้อนของลกูอบไมเ่หมาะสม 

ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตแผ่นลกูฟูกมากเกินไป ชดุแผ่นความร้อนมีอณุหภูมิสงู กระดาษทําลอนมี

อณุหภมูิสงู และลกูอบของกระดาษปะผิวมีอณุหภมูิสงู    

สว่นการทากาวท่ี Single Facer หรือ Glue Machine มีมากเกินไป ลูกกลิง้ปาดกาวและลูกกลิง้

ทากาวผิดปกต ิลกูกลิง้ปาดกาวและลกูกลิง้ทากาวมีการปรับระยะเผ่ือมากเกินไปลกูกลิง้ปาดกาวไม่ขนาน

กบัใบมีดปาดกาว ลกูกลิง้ปาดกาวและลกูกลิง้ทากาวสกึหรอ และกาวมีความหนืดน้อย   

มาตรการแก้ไขและป้องกนัการเกิดซํา้ของปัญหา Wash Boarding  

1) เพิ่มระดบัความร้อนของลกูอบเพ่ือไลค่วามชืน้ของกระดาษปะผิว 

2) ลดอณุหภมูิท่ีชดุแผน่ความร้อน กระดาษทําลอน ลกูอบของกระดาษปะผิว 

3) ปรับระยะเผ่ือของลกูกลิง้ปาดกาว ปรับแตง่ตําแหน่งของลกูกลิง้ปาดกาวให้ขนานกบัใบมีดปาด

กาว 

4) ปรับระดบัความหนืดของกาวให้เหมาะสม 

 

กจิกรรม 5 ส กับการแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 
1. กิจกรรม 5 ส 

จากคู่มือแนวทางปฏิบตัิระบบ 5 ส ของสํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัสมุทรสงคราม (2551) ท่ีศกึษา 

สรุปเนือ้หาของกิจกรรม 5 ส ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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5 ส คือ กระบวนการในการจดัสถานท่ีทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ

การทํางานและจิตสํานกึในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีดี กิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย 

ส 1 สะสาง คือ การแยกของท่ีต้องการออกจากของท่ีไมต้่องการ และขจดัของท่ีไมต้่องการทิง้ไป 

ส 2 สะดวก คือ การจดัวางสิ่งของตา่งๆ ในท่ีทํางานให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกและปลอดภยั 

ส 3 สะอาด คือ การทําความสะอาดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์และสถานท่ีทํางาน พร้อมทัง้ตรวจสอบและ

ขจดัสาเหตขุองความไมส่ะอาดนัน้ 

ส 4 สขุลกัษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดแูลสถานท่ีทํางานและปฏิบตัตินให้ถกูสขุลกัษณะ 

ส 5 สร้างนิสยั คือ การรักษาและปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ 4 ส จนเป็นนิสยั 

2. การนํากิจกรรม 5 ส ไปแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

กิจกรรม 5 ส ช่วยแก้ปัญหาลอนลูกฟูกไม่ติดกับกระดาษปะผิวอนัเกิดจากลกูทําลอนสกปรก และ

ช่วยแก้ปัญหาล่อนริมอนัเกิดจากลกูทําลอนตวัล่าง Pressure Roll และแผ่นความร้อนสกปรกด้วยการทํา

ความสะอาดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์และสถานท่ีทํางานพร้อมทัง้ ตรวจสอบและขจดัสาเหตขุองความไม่สะอาด

นัน้ รวมทัง้ รักษาและปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ 4 ส จนเป็นนิสยั 

 

บทสรุป 

ผู้ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟูกจะเผชิญกบัปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลกูฟูก เช่น ปัญหาหนงัไก่ 

(Cockles) ปัญหา Zipper Bonding ปัญหา Wash Boarding ปัญหาลอนลกูฟูกไม่ติดกบักระดาษปะผิว 

และปัญหาล่อนริม ดงันัน้ เทคนิค 5 Why Analysis และกิจกรรม 5 ส จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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