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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าความรู้ทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใชจ้รงิ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนดา้น
เวลาและแรงงานใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยโรงงานกรณีศกึษาในงานวจิยันี้ เป็นโรงงานขนาดย่อมในจงัหวดัอุบลราชธานี
ซึง่มผีลติภณัฑห์ลกัคอืจกัรยาน และใชแ้รงงานคนในการประกอบเป็นหลกั หลงัจากศกึษาขัน้ตอนการท างานในปจัจุบนั
แล้วพบว่า การประกอบยังเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีการรอคอยของพนักงานซึ่งเป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ในงานวจิยันี้จึงได้น าเครื่องมือทางวศิวกรรมอุตสาหการต่าง ๆ เช่น การศึกษางาน การจบัเวลา การใช้
แผนภูมกิระบวนการผลติ (Operation Process Chart; OPC) แผนผงักา้งปลา และเทคนิคการปรบัปรุงงาน (ECRS) 
เป็นต้น มาช่วยในการแกป้ญัหาใหก้บัโรงงาน โดยพบว่าหลงัจากปรบัปรุงการท างานแลว้ สามารถลดเวลาสญูเปล่าใน
การท างานลงได้จากเดมิ 509 วนิาท ีเหลอืเพยีง 43 วนิาท ีและในภาพรวมใชเ้วลาประกอบจกัรยานลดลงจาก 837 
วนิาทต่ีอคนั เหลอืเพยีง 595 วนิาท ีหรอื ใชเ้วลาประกอบจกัรยานไดเ้รว็ขึน้ 28.91% 
ค าหลกั   การศกึษางาน แผนภมูกิระบวนการผลติ แผนผงักา้งปลา เทคนิคการปรบัปรุงงาน 

 
Abstract 
This research aims to apply Industrial Engineering knowledge with real situation in order to reduce labor cost 
and time waste in industry. The factory in this case is a small bicycle assembly factory located in 
Ubonratchathani province. The main product is bicycle that almost assembled with manual. After pre-audit, we 
found that assembly processes are slow and there are lots of idle times during working. So, we introduced 
many of Industrial Engineering Tools to improve the processes, i.e. Work Study, Time Study, Operation 
Process Chart, Cause and Effect Diagram and ECRS Techniques. After improvement, the results show that 
idle time decreases from 509 seconds to 43 seconds and totally assembly time decreases from 837 seconds 
to 595 seconds or we can conclude that the process is 28.91% better. 
Keywords: Work Study, Operation Process Chart, Cause and Effect Diagram, Work Improvement Techniques 
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1. บทน า 
 ในปจัจุบันนี้การใช้จักรยานในการเดินทาง ก าลัง
เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปญัหา
การจราจร และมลภาวะทางอากาศจากควนัไอเสยีไดแ้ลว้ 
ยงัเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย 
การรณรงค์อย่างต่อเนื่องท าให้จกัรยานเป็นพาหนะที่มี
ความต้องการใชม้ากขึน้ และตลาดก าลงัเติบโต จากการ
เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลในโรงงานประกอบรถจกัรยาน 
อุบลเจริญสิน ซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าเป็นโรงงานขนาดย่อม มกีารประกอบ
รถจักรยานทุกขนาด  ซึ่งใช้แรงงานจากคนในการ
ประกอบเป็นหลกั    ปญัหาทีพ่บในกระบวนการประกอบ
รถจักรยานคือความล่าช้าในการประกอบรถจักรยาน 
เนื่องจากมกีารจดัสายการผลติทีไ่ม่เป็นระบบ ทางผู้วจิยั
จงึต้องการน าเทคนิคการพฒันาและปรบัปรุงการท างาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาใน
กระบวนการประกอบ ช่วยเพิม่อตัราการผลติและรองรบั
ความตอ้งการสัง่ซือ้จากลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ในงานวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางวศิวกรรม
อุตสาหการหลายอย่างดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
2.1 แผนภมิูกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
 แผนภูมกิระบวนการไหล เป็นเครื่องมอืที่ใช้บนัทกึ
การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนมาตรฐานของกระบวนการ 
โดยการน ามาเขยีนร่วมกบัการใชส้ญัลกัษณ์แทนขัน้ตอน
ต่างๆ เริ่มจากการแบ่งกระบวนการทัง้หมดออกเป็น
ขัน้ตอนย่อย โดยแต่ละขัน้ตอนย่อยต้องเป็นการกระท า
อย่ างหนึ่ งอย่ า ง ใดในบรรดาการปฏิบัติง าน การ
เคลื่อนย้าย การรอคอย การตรวจสอบ และการเกบ็พกั 
โดยมสีญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้ป็นสากล [1] ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 สญัลกัษณ์ทีม่ใีนแผนภมูกิระบวนการไหล 
สญัลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 ปฏบิตักิาร ผลติ เตรยีม การท าใหส้ าเรจ็ 
 การขนส่ง การเคลือ่นที ่การยา้ยที ่
 การตรวจสอบ การตรวจมเีหตุผล 

 การล่าชา้ การรอ การแทรกแซง 
 การเกบ็ การเกบ็รกัษา 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การวิเคราะห์กระบวนการ
ดูง่ายและสะดวกมากขึ้น จึงได้มีการสร้างแผนภูมิ
กระบวนการผลติอย่างสงัเขป (Outline Process Chart) 
หรือแผนภูมิแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation 
Process Chart ) หรอืทีเ่รยีกกนัโดยย่อว่าแผนภูม ิOPC
ซึ่งในการบันทึกนัน้จะบันทึกเฉพาะการปฏิบัติงานที่
ส าคญั และการตรวจสอบทีเ่กดิขึน้ โดยใชส้ญัลกัษณ์เพยีง 
2 อย่าง คอื         แทนการด าเนินงาน (Operation) และ             
   แทนการตรวจสอบ (Inspection) 
พร้อมทัง้เขียนค าอธิบายสัน้ๆ หรือเวลาที่ใช้ในแต่ละ
ขัน้ตอนก ากบัไวด้ว้ย   
2.2 การลดความสญูเปลา่ ด้วยหลกัการ ECRS 
 ความสญูเปล่า (Waste) หมายถงึ สิง่ทีไ่ม่ท าใหเ้กดิ
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการ
ดว้ยกนั [1] คอื  

1) การผลติมากเกนิไป (Overproduction)  
2) การรอคอย (Waiting)  
3) การเคลื่อนยา้ยทีไ่ม่จ าเป็น (Transporting)  
4) การท างานทีไ่ม่เกดิประโยชน์ (Processing)  
5) การเกบ็สนิคา้ทีม่ากเกนิไป (Inventory)  
6) การเคลื่อนที ่ทีไ่มจ่ าเป็น (Motions)  
7) ของเสยี (Defect )  

ความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการนี้เป็นสิง่ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็น
และไม่ไดก้่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันัน้ เราควรจะท าการลด
ความสูญเปล่าเหล่านี้ลง โดยใช้หลักการ ECRS ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย  
 2.2.1. การก าจัด (Eliminate) หมายถึง การ
พจิารณาการท างานปจัจุบนัและพยายามก าจดัความสูญ
เปล่าทัง้ 7 ประการทีพ่บออกไป  
 2.2.2. การรวมกนั (Combine) คอื การพจิารณา
ว่าสามารถรวมขัน้ตอนการท างานใหล้ดลงไดห้รอืไม่ เช่น 
จากเดิมเคยท า 5 ขัน้ตอนกร็วมบางขัน้ตอนเขา้ด้วยกนั 
ท าใหข้ ัน้ตอนทีต่อ้งท าลดลงจากเดมิ  
 2.2.3. การจดัเรียงใหม่ (Rearrange) คอื การ
จดัเรยีงขัน้ตอนการผลติใหม ่หรอืสลบัล าดบัในการท างาน
เพื่อลดการเคลื่อนที ่หรอื การรอคอย  
 2.2.4. การท าให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การ
ปรับปรุงการท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ
ออกแบบ jig หรอื fixture เขา้ช่วยในการท างาน 
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2.3. การศึกษาเวลาการท างาน 
การศึกษาเวลาการท างาน แบ่งออกเป็น 4

ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั [2],[3] ไดแ้ก่ 
2.3.1 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time 

Study) คอื การจบัเวลาพนกังานโดยใชน้าฬกิา ทัง้นี้ อาจ
จบัเวลาหลาย ๆ ครัง้ แล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็น
เวลาท างานปกต ิ(Normal Time) ต่อไป 

2.3.2 การสุ่มงาน (Sampling) เป็นการศกึษา
เวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการสุ่มจับเวลาการ
ท างานจรงิของพนักงานในสายการผลติๆ ซึง่มกัใชเ้วลา
ในการเกบ็ขอ้มลูนาน 

2.3.3 การใช้ข้อมูลเวลามาตรฐานและสูตร 
(Standard Data and Formulas) เป็นการศกึษาเวลาที่
ใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของโรงงานนัน้ ๆ รวมทัง้การ
ค านวณหาเวลาจากสตูรส าเรจ็  

2.3.4 การสงัเคราะห์เวลา (Predetermined-
Time System or Synthesis Time) เป็นการศกึษาเวลา
เพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาล่วงหน้าก่อนที่
งานจะเกดิจรงิหรอืการสงัเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการ
หาเวลาชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบ MTM  ระบบ Work factor 
เป็นตน้ 

การศึกษาเวลา ช่วยให้เราสามารถวางแผนการ
ผลิต ช่วยประมาณการค่าแรง ค านวณต้นทุนสนิค้า หา
ประสทิธภิาพการท างานของคนและเครื่องจกัร หรอืช่วย
ในการจดัสมดุลสายการผลติไดอ้กีดว้ย 
2.4 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram)  
 ผังแสดงเหตุและผล อาจจะเรียกย่อ ๆ ว่า ผัง
กา้งปลา (Fish Bone Diagram) [4] หมายถงึ แผนผงัทีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุต่างๆ ว่า มีอะไรบ้างที่มา
เกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไรจึงท าให้ผล
ปรากฏตามมาในขัน้สุดทา้ย โดยการระดมความคดิอย่าง
เป็นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้านการควบคุม
คุณภาพ 
 2.4.1 วิธีสรา้งแผนผงัแสดงเหตแุละผล 
 ผงักา้งปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล ประกอบดว้ย
สว่นส าคญั 2 สว่น คอื สว่นหวัปลาจะแสดงหวัขอ้ปญัหาที่
เราก าลงัวเิคราะห ์และส่วนกา้งปลา จะมลีกัษณะเป็นเสน้

แตกแขนงไป เพื่อแสดงสาเหตุของปญัหา ทัง้สาเหตุหลกั
และสาเหตุย่อยทีเ่กีย่วขอ้ง โยงเขา้ดว้ยกนั โดยตามความ
นิยมมกัจะเขยีนหวัปลาอยู่ทางขวามอืและตวัปลาอยู่ทาง
ซา้ยมอืเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ตวัอย่างโครงสรา้งของแผนภาพแสดงเหตุและผล 
 
 2.4.2 ประโยชน์ของการใช้แผนผงั 
 1) เป็นเครื่องมอืในการระดมสมองของทุกคนที่
เป็นสมาชกิในกลุ่ม 
 2) แสดงใหเ้หน็สาเหตุต่าง ๆ ของปญัหา และผลที่
เกดิขึน้มาอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสูว่ธิกีารปรบัปรุงแกไ้ข 
 3) สามารถน าไปใช้วิเคราะห์ปญัหาต่าง ๆ ได้
มากมาย ทัง้ในระดบัอุตสาหกรรม หรอืแมก้ระทัง่ปญัหา
ในชวีติประจ าวนั 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กมลรตัน์ และ ณัฐชา [5] ได้น าเอาเทคนิคการ
ปรบัปรุงงานด้วยลีน และ Six Sigma มาปรับปรุง
กระบวนการผลติสายไฟ ซึ่งแนวทางหลกัคอืการศกึษา
งาน ตัดงานที่ไม่จ าเป็นออก การลดการขนส่ง การ
ก าหนดมาตรฐานในการท างาน และการออกแบบการ
ทดลอง ซึง่หลงัจากปรบัปรุงแลว้พบว่าพนักงานผลติงาน
ไดม้ากขึน้ 37.5% และตน้ทุนต่อหน่วยต ่าลง 11.83% 
 ส่วน สุจนิดา [6] ก็ได้น าแนวคดิของระบบการ     
ผลติแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในการผลติชิน้ส่วนเบาะ
นัง่รถยนต์ โดยเปลี่ยนกระบวนการผลติให้เป็นแบบการ
ไหลทลีะชิ้น ใช้การศึกษาวธิีการท างาน การศกึษาเวลา 
การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ  และหลกัการ 
ECRS ผลจากการปรบัปรุงท าใหล้ดการใชพ้นักงานลง 6 
คน และประหยดัพืน้ทีใ่นการผลติลงได ้ 22.85 %   
   จะเห็นได้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ทางวิศวกรรม            
อุตสาหการเหล่านี้  ล้วนเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้

ปัญหา 

สาเหตหุลกั 

สาเหตหุลกั สาเหตหุลกั 

สาเหตหุลกั 

สาเหตุย่อย 

สาเหตุย่อย 
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ปรบัปรุงกระบวนการผลติกนัอย่างแพร่หลาย และได้ผล
เป็นอย่างด ี 
3. ข้อมูลก่อนการปรบัปรงุของโรงงานกรณีศึกษา 

โรงงาน อุบลเจริญสิน เป็นโรงงานประกอบ
รถจักรยานขนาดย่อม มีพนักงานประมาณ 40 คน มี
ก าลงัการผลติรถจกัรยาน 100-200 คนัต่อวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 พนกังานก าลงัประกอบโครงรถจกัรยาน 

 

การประกอบรถจกัรยานก่อนการปรบัปรุงสามารถ
เขยีนเป็น Outline Process Chart ไดด้งัรปูที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ขนัน็อตประกอบเบาะ 

ตรวจสอบความแน่นในการประกอบ 

ประกอบเหลก็ขา้งเขา้กบัเบาะหลงั 

ตรวจสอบความแน่นของการประกอบ 

สวมกริง่เขา้มอืจบัทางดา้นขวามอื ขนัน็อตใหแ้น่น       

สวมเบรกมอืเขา้มอืจบัทัง้ 2 ขา้ง ขนัน็อตใหแ้น่น 
 

ตรวจสอบต าแหน่งเบรกทัง้สองขา้งใหเ้ท่ากนั 

ประกอบบงัโคลนหน้าเขา้กบัเหลก็ 

ตรวจสอบความตรงของเหลก็ 

ประกอบไฟทา้ยและเหลก็ใสบ่งัโคลนหลงั 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ 

น าซีม่าสอดลงในดุมจนครบทุกรู 

สานซีล่อ้เขา้กบัขอบลอ้ใหค้รบทุกร ู

ตัง้ศนูยล์อ้โดยการปรบัความตงึของลอ้ 

ตรวจสอบรปูร่างของลอ้ว่าไม่คดงอ 

ใสย่างนอกและยางในใหข้อบลอ้ 

สวมตะเกยีบหน้าเขา้กบัโครงรถ ขนัใหแ้น่น 

สวมคอรถเขา้กบัตะเกยีบหน้า ขนัใหแ้น่น 

ประกอบเบรกและบงัโคลนเขา้กบัตะเกยีบหน้า 

สวมเบาะหน้าเขา้กบัหลกั ขนัน็อตใหแ้น่น 

สวมเบาะหลงัเขา้กบัหลกั ขนัน็อตใหแ้น่น 

ประกอบชุดจานโซ่เขา้กบัโครงเพื่อใสโ่ซ่ 

ประกอบบงัโคลนหลงั 

ใสโ่ซ่เขา้กบัจานโซ่ 

ใสล่อ้หน้าและลอ้หลงักบัโครงหน้า 

ตัง้สายเบรค 

1. เบาะ 2. คอรถ 3. บงัโคลน 4. ล้อ 5. โครงรถ
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รปูที ่3 Outline Process Chart การประกอบจกัรยานกอ่นปรบัปรุง 
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หลงัจากศกึษาขัน้ตอนการประกอบจกัรยานแล้ว 
จงึท าการจบัเวลาในแต่ละขัน้ตอน โดยการจบัเวลาจาก
การท างานจริงของพนักงานขัน้ตอนละ 10 ครัง้ หา
ค่าเฉลีย่ของแต่ละขัน้ตอนไดด้งัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 เวลาเฉลีย่ในแต่ละขัน้ตอนของการประกอบจกัรยาน 

 
 

การประกอบจกัรยาน 1 คนันัน้ ทางโรงงานจะใช้
พนกังานสองคนช่วยกนัประกอบ โดยใหพ้นักงานคนแรก
ประกอบส่วนของอาน และบังโคลนหน้าหลัง ส่วน
พนักงานคนที่สองจะประกอบส่วน มอืจบั คอรถ และล้อ
รถ แล้วส่งใหพ้นักงานคนแรก เพื่อน าชิน้ส่วนทัง้หมดมา
ประกอบเป็นรถจกัรยานทีส่มบรูณ์ ดงัตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 เวลาการประกอบรถจกัรยาน (ก่อนปรบัปรุง) 

 

พนักงาน 1 พนักงาน 2 

ขัน้ตอนท่ี 
เวลา 
(วินาที) 

เวลา 
(วินาที) 

ขัน้ตอนท่ี 

1 37   20 5 
2 5   20 6 
3 11   8 8 
4 5   62 12 
8 56  

 174 13 
9 3  
10 48  
11 10  

14 228  
 

 
131 

เวลา 
สญูเปล่า 
 119 วินาที 

15 12   44 16 

17 47    

 
เวลา 

สญูเปล่า 
390 วินาที 

 

18 21  

 

 
19 30   
20 42   
21 29   

22 
 

104 
 

  

23 37   
24 37   
25 40   
26 35   
รวม 837   328 รวม 

 จากตารางที ่2 จะเหน็ไดว้่า การประกอบจกัรยาน 
1 คนัใช้เวลาประกอบรวม 837 วนิาท ีแต่การแบ่งงาน
ก่อนการปรบัปรุงนัน้ พนกังานคนที ่2 จะเหลอืเวลาว่าง 2 
ช่วง ซึง่รวมเป็นเวลาสญูเปล่าทัง้สิน้ 509 วนิาท ี 

ล า 
ดบั 

ขัน้ตอนการประกอบ 
เวลา
เฉล่ีย 

(วินาที) 

1 ขนัน็อตประกอบเบาะหน้า 37 

2 ตรวจสอบความแน่นในการประกอบ 5 

3 ประกอบเหลก็ขา้งเขา้กบัเบาะหลงั 11 

4 ตรวจสอบความแน่นของการประกอบ 5 

5 สวมกริง่เขา้มอืจบัดา้นขวามอื ขนัน็อตใหแ้น่น 20 

6 สวมเบรกมอืเขา้มอืจบั 2 ขา้ง ขนัน็อตใหแ้น่น 20 

7 ตรวจสอบต าแหน่งเบรกทัง้สองขา้งใหเ้ท่ากนั 8 

8 ประกอบบงัโคลนหน้าเขา้กบัเหลก็ 56 

9 ตรวจสอบความตรงของเหลก็ 3 

10 ประกอบไฟทา้ยและเหลก็ใส่บงัโคลนหลงั 48 

11 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ 10 

12 น าซีม่าสอดลงในดุมจนครบทุกร ู 62 

13 สานซีล่อ้เขา้กบัขอบลอ้ใหค้รบทุกร ู 174 

14 ตัง้ศนูยล์อ้โดยการปรบัความตงึของลอ้ 228 

15 ตรวจสอบรปูร่างของลอ้ว่าไมค่ดงอ 12 

16 ใส่ยางนอกและยางในใหข้อบลอ้ 44 

17 สวมตะเกยีบหน้าเขา้กบัโครงรถ ขนัใหแ้น่น 47 

18 สวมคอรถเขา้กบัตะเกยีบหน้า ขนัใหแ้น่น 21 

19 ประกอบเบรกและบงัโคลนเขา้กบัตะเกยีบหน้า 30 

20 สวมเบาะหน้าเขา้กบัหลกั ขนัน็อตใหแ้น่น 42 

21 สวมเบาะหลงัเขา้กบัหลกั ขนัน็อตใหแ้น่น 29 

22 ประกอบชุดจานโซ่เขา้กบัโครงเพือ่ใสโ่ซ่ 104 

23 ประกอบบงัโคลนหลงั 37 

24 ใส่โซ่เขา้กบัจานโซ่ 37 

25 ใส่ลอ้หน้าและลอ้หลงักบัโครงรถ 40 

26 ตัง้สายเบรก 35 
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4. การปรบัปรงุกระบวนการประกอบจกัรยาน 
 เมื่อทราบถงึปญัหาในการประกอบจกัรยานแลว้ 
ทางคณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชเ้ครื่องมอื   แผนผงัแสดงเหตุ
และผลเพื่อระดมความคดิหาสาเหตุของปญัหา ไดผ้ลดงั
รปูที ่4   
 จากแผนภูมิก้างปลาในรูปที่ 4 จะเลือกเฉพาะ
สาเหตุทีส่ามารถแกไ้ขไดก้่อนมาท าการปรบัปรุง ซึง่ไดแ้ก่ 
การไม่มีข ัน้ตอนมาตรฐานในการท างาน การท างาน
แบบเดิมตามความเคยชิน และการเก็บอุปกรณ์ไม่เป็น
ระเบยีบ จากนัน้ใช้หลกัการ ECRS เขา้มาช่วยในการ
ปรบัปรุงขัน้ตอนการท างาน ไดด้งันี้ 
1) งานท่ีสามารถก าจดัออกไปได้ (Eliminate) 
 ขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ เป็น
ขัน้ตอนที่สามารถก าจดัออกไปได้ โดยให้ท าการศึกษา
รูปแบบของการประกอบแต่ละรุ่นมาก่อน และท าการ
ตรวจสอบไปพรอ้ม ๆ กบัการประกอบชิน้สว่นอื่น ๆ ได ้ 
2) งานท่ีสามารถท ารวมกนัได้ (Combine) 
 ขัน้ตอน การตรวจสอบความแน่นในการประกอบ
เบาะหน้า การตรวจสอบความแน่นของการประกอบเหลก็
ข้างเข้ากบัเบาะหน้า และขัน้ตอน การตรวจสอบความ
แน่นของการประกอบบงัโคลนหน้าเขา้กบัเหลก็ สามารถ
ท าพร้อมกนัได้โดยท าการตรวจสอบหลังจากประกอบ     
บงัโคลนหน้าเขา้กบัเหลก็เพยีงครัง้เดยีว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) งานท่ีจดัเรียงใหม่ (Rearrange) 
 ขัน้ตอน การสวมกริ่งเข้ามือจับรถจักรยาน ซึ่ง
ปกตเิป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของพนกังานคนที ่2 ใหส้ลบัไป
ให้พนักงานคนที่ 1 เป็นคนรับผิดชอบต่อจากขัน้ตอน  
ประกอบไฟท้ายใส่บังโคลนหลัง และขัน้ตอน สวมคัน
เบรกมอืเขา้มอืจบัทัง้ 2 ขา้ง และตรวจสอบต าแหน่งเบรค
ทัง้ 2 ข้างให้เท่ากนั ซึ่งปกติเป็นหน้าที่ร ับผิดชอบของ
พนักงานคนที่ 2 ให้สลบัไปให้พนักงานคนที่ 1 เป็นคน
รบัผดิชอบต่อจากขัน้ตอน การสวมกริง่เขา้มอืจบั เพื่อท า
ใหพ้นกังานทัง้สองท างานไปพรอ้มๆกนั และช่วยลดเวลา
การรอคอยทีส่ญูเปล่าลง  
 นอกจากนี้ควรใหพ้นักงานคนที ่2 รบัผดิชอบการ
ขึน้ลอ้เพยีงคนเดยีวเพื่อจะไดไ้ม่ต้องยา้ยอุปกรณ์ไปมาให้
ยุ่งยากท าให้ลดการเคลื่อนย้ายลงได้ จากขัน้ตอนใส่ล้อ
หน้าและลอ้หลงักบัโครงรถ ซึง่ปกตเิป็นหน้าทีร่บัผดิชอบ
ของพนักงานคนที่ 1 ให้สลบัไปให้พนักงานคนที่ 2 เป็น
คนรับผิดชอบ และขัน้ตอน ตัง้สายเบรก ซึ่งปกติเป็น
หน้าทีข่องพนักงานคนที ่1 ใหส้ลบัไปใหพ้นักงานคนที ่2 
เป็นคนรบัผดิชอบต่อจากขัน้ตอนการใส่ล้อหน้าและหลงั
เขา้กบัโครงรถ  
4) การท าให้งานง่ายขึน้ (Simplify) 
 ใหพ้นักงานคนที ่2 รบัผดิชอบการขึน้ลอ้เพยีงคน
เดียวเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายวสัดุและแนะน าให้ทาง

รปูที ่4 แผนผงัแสดงเหตุและผลของปญัหาเวลาสญูเปล่าในการประกอบจกัรยาน 

เวลาสูญ
เปล่าในการ
ประกอบ
มาก 

ขาดความรูท้ีจ่ะ    
ปรบัปรงุงาน 

พนักงาน 

ท างานแบบเดมิ
ตามความเคยชนิ 

อปุกรณ์ 

ขาดอุปกรณ์ช่วย
ในการท างาน 

โรงงานไมม่ี
งบประมาณ 

วิธีการท างาน 

ไมม่ขี ัน้ตอน
มาตรฐาน 

เกบ็อุปกรณ์ไม่
เป็นระเบยีบ 

ไมม่พีืน้ที่
จดัเกบ็ 

วตัถดิุบ 

ชิน้สว่นแยกมา
เป็นส่วนย่อยมาก 

ไมม่คีูม่อืในการท างาน 

สะดวกในการขนส่ง 
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โรงงานออกแบบพืน้ทีว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบ
มากขึน้ ท าใหห้ยบิใชไ้ดง้่ายและสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
 หลังการปรับปรุ งสามารถสรุปขัน้ตอนการ
ประกอบจกัรยาน โดยแบ่งงานใหม่ระหว่างพนักงานทัง้
สองคน ดงัแสดงในตารางที ่3 ซึง่จะพบว่าเวลารวมในการ
ประกอบลดลงเหลอืเพยีง 595 วนิาทต่ีอคนั และเวลาสญู
เปล่าลดลงเหลอืเพยีง 43 วนิาท ี 
 

ตารางที ่3 เวลาการประกอบรถจกัรยาน (หลงัปรบัปรุง) 
 

พนักงาน 1 พนักงาน 2 

ขัน้ตอนท่ี 
เวลา 
(วินาที) 

เวลา 
(วินาที) 

ขัน้ตอนท่ี 

1 37  
 62 12 3 11  

8 56  

 174 13 

2 5  

10 48  

5 20  
6 20  
7 8  
17 47  
18 21  

19 30  

 228 14 

20 42  

21 29  

22 
 

104 
 

 

 12 15 
23 37   44 16 
24 37   40 25 

เวลาสูญเปล่า              
43 วินาที 

   35 26 

รวม 552   595 รวม 

 
5. สรปุผลงานวิจยั 
 จากการศกึษาขัน้ตอนการประกอบจกัรยานโดย
ละเอียด ท าการจบัเวลา เพื่อน ามาวิเคราะห์และแก้ไข

ปรบัปรุง โดยได้น าหลกั ECRS มาใช้ในการปรบัปรุง
ขัน้ตอนการท างาน เมื่อเปรยีบเทียบเวลาในการท างาน
ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงพบว่า เวลาสญูเปล่าลดลง
จาก 509 วนิาที เหลอืเพยีง 43 วนิาท ีและเวลาที่ใช้
ประกอบจกัรยานลดลงจาก 837 วนิาทต่ีอคนั เหลอืเพยีง 
595 วนิาทต่ีอคนั ดงักราฟในรปูที ่5 หรอืสามารถกล่าวได้
ว่าพนกังานใชเ้วลาประกอบจกัรยานไดเ้รว็ขึน้ 28.91%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่5 เปรยีบเทยีบเวลาสญูเปล่าและเวลาทีใ่ชป้ระกอบจกัรยาน            

ก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 
 การใชเ้วลาประกอบจกัรยานทีร่วดเรว็ขึน้ย่อมช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัโรงงานผู้ประกอบการ ส่งผลให้
สามารถส่งมอบสนิค้ากบัลูกค้าได้รวดเรว็ขึน้ และต้นทุน
ค่าแรงโดยรวมต ่ าลง และสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ปจัจุบันที่ค่าแรงต่อวันเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังนั ้น เราจึง
สามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการนัน้สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับ
ผูป้ระกอบการ และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัได ้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณดเิรกราษฎ ์และพนกังาน
ของโรงงานอุบลเจรญิสนิทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมอืเป็น
อย่างดใีนการเกบ็ขอ้มลู และใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์
ในงานวจิยันี้ 
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