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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้าน
เวลาและแรงงานให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยโรงงานกรณีศกึ ษาในงานวิจยั นี้ เป็ นโรงงานขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี
ซึง่ มีผลิตภัณฑ์หลักคือจักรยาน และใช้แรงงานคนในการประกอบเป็ นหลัก หลังจากศึกษาขัน้ ตอนการทางานในปจั จุบนั
แล้ว พบว่า การประกอบยังเป็ นไปด้วยความล่า ช้า และมีก ารรอคอยของพนักงานซึ่งเป็ นการเสีย เวลาไปโดยเปล่ า
ประโยชน์ ในงานวิจยั นี้จึงได้นาเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการต่ าง ๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้
แผนภูมกิ ระบวนการผลิต (Operation Process Chart; OPC) แผนผังก้างปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS)
เป็ นต้น มาช่วยในการแก้ปญั หาให้กบั โรงงาน โดยพบว่าหลังจากปรับปรุงการทางานแล้ว สามารถลดเวลาสูญเปล่าใน
การทางานลงได้จากเดิม 509 วินาที เหลือเพียง 43 วินาที และในภาพรวมใช้เ วลาประกอบจักรยานลดลงจาก 837
วินาทีต่อคัน เหลือเพียง 595 วินาที หรือ ใช้เวลาประกอบจักรยานได้เร็วขึน้ 28.91%
คาหลัก การศึกษางาน แผนภูมกิ ระบวนการผลิต แผนผังก้างปลา เทคนิคการปรับปรุงงาน
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. บทนา
ในปจั จุบ ันนี้ การใช้จ ักรยานในการเดิน ทาง กาลัง
ั หา
เป็ นที่ นิ ย มอย่ า งมาก ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยแก้ ป ญ
การจราจร และมลภาวะทางอากาศจากควันไอเสียได้แล้ว
ยัง เป็ น การออกก าลัง กายเพื่อ สุข ภาพอีก ทางหนึ่ ง ด้ว ย
การรณรงค์อย่างต่ อเนื่องทาให้จกั รยานเป็ นพาหนะที่มี
ความต้องการใช้มากขึน้ และตลาดกาลังเติบโต จากการ
เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลในโรงงานประกอบรถจักรยาน
อุ บ ลเจริญ สิน ซึ่ง ตัง้ อยู่ ท่ีอ าเภอวาริน ช าราบ จัง หวัด
อุบลราชธานี พบว่าเป็ นโรงงานขนาดย่อม มีการประกอบ
รถจัก รยานทุ ก ขนาด ซึ่ ง ใช้ แ รงงานจากคนในการ
ประกอบเป็ นหลัก ปญั หาทีพ่ บในกระบวนการประกอบ
รถจัก รยานคือ ความล่ า ช้า ในการประกอบรถจัก รยาน
เนื่องจากมีการจัดสายการผลิตทีไ่ ม่เป็ นระบบ ทางผู้วจิ ยั
จึงต้องการนาเทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาใน
กระบวนการประกอบ ช่วยเพิม่ อัตราการผลิตและรองรับ
ความต้องการสังซื
่ อ้ จากลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม
อุตสาหการหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
2.1 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
แผนภูมกิ ระบวนการไหล เป็ นเครื่องมือที่ใช้บนั ทึก
การปฏิบ ัติง านตามขัน้ ตอนมาตรฐานของกระบวนการ
โดยการนามาเขียนร่วมกับการใช้สญ
ั ลักษณ์แทนขัน้ ตอน
ต่ า งๆ เริ่ม จากการแบ่ ง กระบวนการทัง้ หมดออกเป็ น
ขัน้ ตอนย่อย โดยแต่ละขัน้ ตอนย่อยต้องเป็ นการกระทา
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดในบรรดาการปฏิ บ ั ติ ง าน การ
เคลื่อนย้าย การรอคอย การตรวจสอบ และการเก็บพัก
โดยมีสญ
ั ลักษณ์ทใ่ี ช้เป็ นสากล [1] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ทม่ี ใี นแผนภูมกิ ระบวนการไหล
สัญลักษณ์

ชื่อ

ความหมาย

ปฏิบตั กิ าร ผลิต เตรียม การทาให้สาเร็จ
การขนส่ง การเคลือ่ นที่ การย้ายที่
การตรวจสอบ การตรวจมีเหตุผล
การล่าช้า
การเก็บ

การรอ การแทรกแซง
การเก็บรักษา

อย่ า งไรก็ต าม เพื่อ ให้ก ารวิเ คราะห์ก ระบวนการ
ดู ง่ า ยและสะดวกมากขึ้ น จึ ง ได้ มี ก ารสร้ า งแผนภู มิ
กระบวนการผลิตอย่างสังเขป (Outline Process Chart)
หรือ แผนภู มิแ สดงกระบวนการปฏิบ ัติง าน (Operation
Process Chart ) หรือทีเ่ รียกกันโดยย่อว่าแผนภูมิ OPC
ซึ่ง ในการบัน ทึก นั น้ จะบัน ทึก เฉพาะการปฏิบ ัติ ง านที่
สาคัญ และการตรวจสอบทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์เพียง
2 อย่าง คือ
แทนการดาเนินงาน (Operation) และ
แทนการตรวจสอบ (Inspection)
พร้อ มทัง้ เขีย นค าอธิบ ายสัน้ ๆ หรือ เวลาที่ใ ช้ใ นแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนกากับไว้ดว้ ย
2.2 การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS
ความสูญเปล่า (Waste) หมายถึง สิง่ ทีไ่ ม่ทาให้เกิด
มูลค่ า เพิ่ม แก่ สิน ค้า ซึ่ง ความสูญ เปล่ า มีอ ยู่ 7 ประการ
ด้วยกัน [1] คือ
1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2) การรอคอย (Waiting)
3) การเคลื่อนย้ายทีไ่ ม่จาเป็ น (Transporting)
4) การทางานทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ (Processing)
5) การเก็บสินค้าทีม่ ากเกินไป (Inventory)
6) การเคลื่อนที่ ทีไ่ ม่จาเป็ น (Motions)
7) ของเสีย (Defect )
ความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ น
และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนัน้ เราควรจะทาการลด
ความสูญเปล่ าเหล่ านี้ ลง โดยใช้หลักการ ECRS ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
2.2.1. การก าจัด (Eliminate) หมายถึง การ
พิจารณาการทางานปจั จุบนั และพยายามกาจัดความสูญ
เปล่าทัง้ 7 ประการทีพ่ บออกไป
2.2.2. การรวมกัน (Combine) คือ การพิจารณา
ว่าสามารถรวมขัน้ ตอนการทางานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น
จากเดิมเคยทา 5 ขัน้ ตอนก็รวมบางขัน้ ตอนเข้าด้วยกัน
ทาให้ขนั ้ ตอนทีต่ อ้ งทาลดลงจากเดิม
2.2.3. การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) คือ การ
จัดเรียงขัน้ ตอนการผลิตใหม่ หรือสลับลาดับในการทางาน
เพื่อลดการเคลื่อนที่ หรือ การรอคอย
2.2.4. การทาให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การ
ปรับ ปรุ ง การท างานให้ง่ า ยและสะดวกขึ้น โดยอาจจะ
ออกแบบ jig หรือ fixture เข้าช่วยในการทางาน

228

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2557
30-31 ตุลาคม 2557 สมุทรปราการ

2.3. การศึกษาเวลาการทางาน
การศึก ษาเวลาการท างาน แบ่ ง ออกเป็ น 4
ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน [2],[3] ได้แก่
2.3.1 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time
Study) คือ การจับเวลาพนักงานโดยใช้นาฬิกา ทัง้ นี้ อาจ
จับเวลาหลาย ๆ ครัง้ แล้ว จึงนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็ น
เวลาทางานปกติ (Normal Time) ต่อไป
2.3.2 การสุ่มงาน (Sampling) เป็ นการศึกษา
เวลาเพื่อ ให้ไ ด้เ วลามาตรฐานจากการสุ่ ม จับ เวลาการ
ทางานจริงของพนักงานในสายการผลิตๆ ซึง่ มักใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลนาน
2.3.3 การใช้ ข้อมูลเวลามาตรฐานและสูตร
(Standard Data and Formulas) เป็ นการศึกษาเวลาที่
ใช้ข้อมูลที่เป็ นมาตรฐานของโรงงานนัน้ ๆ รวมทัง้ การ
คานวณหาเวลาจากสูตรสาเร็จ
2.3.4 การสังเคราะห์เวลา (PredeterminedTime System or Synthesis Time) เป็ นการศึกษาเวลา
เพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาล่วงหน้าก่อนที่
งานจะเกิดจริงหรือการสังเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการ
หาเวลาชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบ MTM ระบบ Work factor
เป็ นต้น
การศึกษาเวลา ช่วยให้เราสามารถวางแผนการ
ผลิต ช่วยประมาณการค่าแรง คานวณต้นทุนสินค้า หา
ประสิทธิภาพการทางานของคนและเครื่องจักร หรือช่วย
ในการจัดสมดุลสายการผลิตได้อกี ด้วย
2.4 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram)
ผัง แสดงเหตุ แ ละผล อาจจะเรีย กย่ อ ๆ ว่ า ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) [4] หมายถึง แผนผังทีใ่ ช้
ในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ ต่างๆ ว่า มีอะไรบ้างที่มา
เกี่ย วข้อ งกัน สัม พัน ธ์ต่ อ เนื่ อ งกัน อย่ า งไรจึง ท าให้ผ ล
ปรากฏตามมาในขัน้ สุดท้าย โดยการระดมความคิดอย่าง
เป็ น อิส ระของทุ ก คนในกลุ่ ม กิจ กรรมด้า นการควบคุ ม
คุณภาพ
2.4.1 วิ ธีสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล
ผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล ประกอบด้วย
ส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนหัวปลาจะแสดงหัวข้อปญั หาที่
เรากาลังวิเคราะห์ และส่วนก้างปลา จะมีลกั ษณะเป็ นเส้น

แตกแขนงไป เพื่อแสดงสาเหตุของปญั หา ทัง้ สาเหตุหลัก
และสาเหตุย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง โยงเข้าด้วยกัน โดยตามความ
นิยมมักจะเขียนหัวปลาอยู่ทางขวามือและตัวปลาอยู่ทาง
ซ้ายมือเสมอ
สาเหตุหลัก

สาเหตุหลัก
สาเหตุย่อย

ปัญหา
สาเหตุย่อย

สาเหตุหลัก

สาเหตุหลัก

รูปที่ 1 ตัวอย่างโครงสร้างของแผนภาพแสดงเหตุและผล

2.4.2 ประโยชน์ของการใช้แผนผัง
1) เป็ นเครื่องมือในการระดมสมองของทุกคนที่
เป็ นสมาชิกในกลุ่ม
2) แสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆ ของปญั หา และผลที่
เกิดขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง จนนาไปสูว่ ธิ กี ารปรับปรุงแก้ไข
3) สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ปญั หาต่ าง ๆ ได้
มากมาย ทัง้ ในระดับอุตสาหกรรม หรือแม้กระทังป
่ ญั หา
ในชีวติ ประจาวัน
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กมลรัตน์ และ ณัฐชา [5] ได้นาเอาเทคนิคการ
ปรับ ปรุง งานด้วยลีน และ Six Sigma มาปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตสายไฟ ซึ่งแนวทางหลักคือการศึกษา
งาน ตั ด งานที่ไ ม่ จ าเป็ น ออก การลดการขนส่ ง การ
กาหนดมาตรฐานในการทางาน และการออกแบบการ
ทดลอง ซึง่ หลังจากปรับปรุงแล้วพบว่าพนักงานผลิตงาน
ได้มากขึน้ 37.5% และต้นทุนต่อหน่วยต่าลง 11.83%
ส่วน สุจนิ ดา [6] ก็ได้นาแนวคิดของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนเบาะ
นัง่ รถยนต์ โดยเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็ นแบบการ
ไหลทีละชิ้น ใช้การศึกษาวิธีการทางาน การศึกษาเวลา
การวิเ คราะห์ค วามสูญ เปล่ า 7 ประการ และหลัก การ
ECRS ผลจากการปรับปรุงทาให้ลดการใช้พนักงานลง 6
คน และประหยัดพืน้ ทีใ่ นการผลิตลงได้ 22.85 %
จะเห็ น ได้ ว่ า เครื่อ งมือ ต่ า ง ๆ ทางวิศ วกรรม
อุ ต สาหการเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ นที่ ย อมรับ และน ามาใช้
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตกันอย่างแพร่หลาย และได้ผล
เป็ นอย่างดี
3. ข้อมูลก่อนการปรับปรุงของโรงงานกรณี ศึกษา
โรงงาน อุ บ ลเจริ ญ สิน เป็ น โรงงานประกอบ
รถจัก รยานขนาดย่ อ ม มีพ นัก งานประมาณ 40 คน มี
กาลังการผลิตรถจักรยาน 100-200 คันต่อวัน

ขันน็อตประกอบเบาะ
ตรวจสอบความแน่นในการประกอบ
ประกอบเหล็กข้างเข้ากับเบาะหลัง
ตรวจสอบความแน่นของการประกอบ
สวมกริง่ เข้ามือจับทางด้านขวามือ ขันน็อตให้แน่น
สวมเบรกมือเข้ามือจับทัง้ 2 ข้าง ขันน็อตให้แน่น
ตรวจสอบตาแหน่งเบรกทัง้ สองข้างให้เท่ากัน
ประกอบบังโคลนหน้าเข้ากับเหล็ก
ตรวจสอบความตรงของเหล็ก
ประกอบไฟท้ายและเหล็กใส่บงั โคลนหลัง

รูปที่ 2 พนักงานกาลังประกอบโครงรถจักรยาน

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

การประกอบรถจักรยานก่อนการปรับปรุงสามารถ
เขียนเป็ น Outline Process Chart ได้ดงั รูปที่ 3

นาซีม่ าสอดลงในดุมจนครบทุกรู
สานซีล่ อ้ เข้ากับขอบล้อให้ครบทุกรู

1. เบาะ

2. คอรถ

3. บังโคลน

4. ล้อ

5. โครงรถ

1

3

5

7

11

1

4

4

8

2

3

6

9

5

6

11 สวมตะเกียบหน้าเข้ากับโครงรถ ขันให้แน่น

10

12 สวมคอรถเข้ากับตะเกียบหน้า ขันให้แน่น

2

ตัง้ ศูนย์ลอ้ โดยการปรับความตึงของล้อ

6 ตรวจสอบรูปร่างของล้อว่าไม่คดงอ
10 ใส่ยางนอกและยางในให้ขอบล้อ

13 ประกอบเบรกและบังโคลนเข้ากับตะเกียบหน้า
12

14 สวมเบาะหน้าเข้ากับหลัก ขันน็อตให้แน่น

13

15 สวมเบาะหลังเข้ากับหลัก ขันน็อตให้แน่น

14

16 ประกอบชุดจานโซ่เข้ากับโครงเพื่อใส่โซ่
15

17 ประกอบบังโคลนหลัง

16

18 ใส่โซ่เข้ากับจานโซ่

17

19 ใส่ลอ้ หน้าและล้อหลังกับโครงหน้า

18

20 ตัง้ สายเบรค

19

20

รูปที่ 3 Outline Process Chart การประกอบจักรยานก่อนปรับปรุง
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หลังจากศึกษาขัน้ ตอนการประกอบจักรยานแล้ว
จึงทาการจับเวลาในแต่ละขัน้ ตอน โดยการจับเวลาจาก
การทางานจริง ของพนักงานขัน้ ตอนละ 10 ครัง้ หา
ค่าเฉลีย่ ของแต่ละขัน้ ตอนได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เวลาเฉลีย่ ในแต่ละขัน้ ตอนของการประกอบจักรยาน
ลา
ดับ

ขัน้ ตอนการประกอบ

การประกอบจักรยาน 1 คันนัน้ ทางโรงงานจะใช้
พนักงานสองคนช่วยกันประกอบ โดยให้พนักงานคนแรก
ประกอบส่ ว นของอาน และบัง โคลนหน้ า หลัง ส่ ว น
พนักงานคนที่สองจะประกอบส่วน มือจับ คอรถ และล้อ
รถ แล้วส่งให้พนักงานคนแรก เพื่อนาชิน้ ส่วนทัง้ หมดมา
ประกอบเป็ นรถจักรยานทีส่ มบูรณ์ ดังตารางที่ 2

เวลา
เฉลี่ย
(วิ นาที )
37

ตารางที่ 2 เวลาการประกอบรถจักรยาน (ก่อนปรับปรุง)
พนักงาน 1
เวลา
ขัน้ ตอนที่
(วิ นาที)
1
37
2
5
3
11
4
5
8
56
9
3
10
48
11
10

1

ขันน็อตประกอบเบาะหน้า

2

ตรวจสอบความแน่นในการประกอบ

5

3

ประกอบเหล็กข้างเข้ากับเบาะหลัง

11

4

ตรวจสอบความแน่นของการประกอบ

5

5

สวมกริง่ เข้ามือจับด้านขวามือ ขันน็อตให้แน่น

20

6

20

7

สวมเบรกมือเข้ามือจับ 2 ข้าง ขันน็อตให้แน่น
ตรวจสอบตาแหน่งเบรกทัง้ สองข้างให้เท่ากัน

8

ประกอบบังโคลนหน้าเข้ากับเหล็ก

56

9

ตรวจสอบความตรงของเหล็ก

3

10

ประกอบไฟท้ายและเหล็กใส่บงั โคลนหลัง

48

11

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

10

12

นาซีม่ าสอดลงในดุมจนครบทุกรู

62

13

สานซีล่ อ้ เข้ากับขอบล้อให้ครบทุกรู

174

15

12

14

ตัง้ ศูนย์ลอ้ โดยการปรับความตึงของล้อ

228

17

47

15

ตรวจสอบรูปร่างของล้อว่าไม่คดงอ

12

16

ใส่ยางนอกและยางในให้ขอบล้อ

44

17

สวมตะเกียบหน้าเข้ากับโครงรถ ขันให้แน่น

47

18

สวมคอรถเข้ากับตะเกียบหน้า ขันให้แน่น

21

18
19
20
21

21
30
42
29

19

ประกอบเบรกและบังโคลนเข้ากับตะเกียบหน้า

30

20

สวมเบาะหน้าเข้ากับหลัก ขันน็อตให้แน่น

42

22

104

21

สวมเบาะหลังเข้ากับหลัก ขันน็อตให้แน่น

29

22

ประกอบชุดจานโซ่เข้ากับโครงเพือ่ ใส่โซ่

104

23

ประกอบบังโคลนหลัง

37

24

ใส่โซ่เข้ากับจานโซ่

37

25

ใส่ลอ้ หน้าและล้อหลังกับโครงรถ

40

23
24
25
26
รวม

37
37
40
35
837

26

ตัง้ สายเบรก

35

8

14

พนักงาน 2
เวลา
(วิ นาที )
20
20
8
62

ขัน้ ตอนที่

5
6
8
12

174

13

131

เวลา
สูญเปล่า
119 วิ นาที
16

228
44

เวลา
สูญเปล่า
390 วิ นาที

328

รวม

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การประกอบจักรยาน
1 คันใช้เวลาประกอบรวม 837 วินาที แต่การแบ่งงาน
ก่อนการปรับปรุงนัน้ พนักงานคนที่ 2 จะเหลือเวลาว่าง 2
ช่วง ซึง่ รวมเป็ นเวลาสูญเปล่าทัง้ สิน้ 509 วินาที
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พนักงาน

วิ ธีการทางาน

ทางานแบบเดิม
ตามความเคยชิน

ไม่มขี นั ้ ตอน
มาตรฐาน

ขาดความรูท้ จ่ี ะ
ปรับปรุงงาน

ไม่มคี มู่ อื ในการทางาน
สะดวกในการขนส่ง

ขาดอุปกรณ์ช่วย
ในการทางาน

ชิน้ ส่วนแยกมา
เป็นส่วนย่อยมาก

โรงงานไม่ม ี
งบประมาณ

วัตถุดิบ

ไม่มพี น้ื ที่
จัดเก็บ

เวลาสูญ
เปล่าในการ
ประกอบ
มาก

เก็บอุปกรณ์ไม่
เป็นระเบียบ

อุปกรณ์

ั
รูปที่ 4 แผนผังแสดงเหตุและผลของปญหาเวลาสู
ญเปล่าในการประกอบจักรยาน

4. การปรับปรุงกระบวนการประกอบจักรยาน
เมื่อทราบถึงปญั หาในการประกอบจักรยานแล้ว
ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เครื่องมือ แผนผังแสดงเหตุ
และผลเพื่อระดมความคิดหาสาเหตุของปญั หา ได้ผลดัง
รูปที่ 4
จากแผนภู มิก้า งปลาในรู ป ที่ 4 จะเลือ กเฉพาะ
สาเหตุทส่ี ามารถแก้ไขได้ก่อนมาทาการปรับปรุง ซึง่ ได้แก่
การไม่ มีข นั ้ ตอนมาตรฐานในการท างาน การท างาน
แบบเดิมตามความเคยชิน และการเก็บอุปกรณ์ ไม่เป็ น
ระเบียบ จากนัน้ ใช้หลักการ ECRS เข้ามาช่วยในการ
ปรับปรุงขัน้ ตอนการทางาน ได้ดงั นี้
1) งานที่สามารถกาจัดออกไปได้ (Eliminate)
ขัน้ ตอนการตรวจสอบความถูกต้องของแบบ เป็ น
ขัน้ ตอนที่สามารถกาจัดออกไปได้ โดยให้ทาการศึกษา
รูป แบบของการประกอบแต่ ล ะรุ่ น มาก่ อ น และท าการ
ตรวจสอบไปพร้อม ๆ กับการประกอบชิน้ ส่วนอื่น ๆ ได้
2) งานที่สามารถทารวมกันได้ (Combine)
ขัน้ ตอน การตรวจสอบความแน่ นในการประกอบ
เบาะหน้า การตรวจสอบความแน่นของการประกอบเหล็ก
ข้างเข้า กับเบาะหน้ า และขัน้ ตอน การตรวจสอบความ
แน่ นของการประกอบบังโคลนหน้าเข้ากับเหล็ก สามารถ
ทาพร้อ มกัน ได้โ ดยท าการตรวจสอบหลังจากประกอบ
บังโคลนหน้าเข้ากับเหล็กเพียงครัง้ เดียว

3) งานที่จดั เรียงใหม่ (Rearrange)
ขัน้ ตอน การสวมกริ่ง เข้า มือ จับ รถจัก รยาน ซึ่ง
ปกติเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพนักงานคนที่ 2 ให้สลับไป
ให้พ นั ก งานคนที่ 1 เป็ น คนรับ ผิด ชอบต่ อ จากขัน้ ตอน
ประกอบไฟท้า ยใส่บ ัง โคลนหลัง และขัน้ ตอน สวมคัน
เบรกมือเข้ามือจับทัง้ 2 ข้าง และตรวจสอบตาแหน่ งเบรค
ทัง้ 2 ข้า งให้เท่ า กัน ซึ่ง ปกติเป็ นหน้ าที่ร ับผิดชอบของ
พนักงานคนที่ 2 ให้สลับไปให้พนักงานคนที่ 1 เป็ นคน
รับผิดชอบต่อจากขัน้ ตอน การสวมกริง่ เข้า มือจับ เพื่อทา
ให้พนักงานทัง้ สองทางานไปพร้อมๆกัน และช่วยลดเวลา
การรอคอยทีส่ ญ
ู เปล่าลง
นอกจากนี้ควรให้พนักงานคนที่ 2 รับผิดชอบการ
ขึน้ ล้อเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องย้ายอุปกรณ์ไปมาให้
ยุ่งยากทาให้ลดการเคลื่อนย้ายลงได้ จากขัน้ ตอนใส่ล้อ
หน้าและล้อหลังกับโครงรถ ซึง่ ปกติเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของพนักงานคนที่ 1 ให้สลับไปให้พนักงานคนที่ 2 เป็ น
คนรับ ผิด ชอบ และขัน้ ตอน ตัง้ สายเบรก ซึ่ง ปกติเ ป็ น
หน้าทีข่ องพนักงานคนที่ 1 ให้สลับไปให้พนักงานคนที่ 2
เป็ นคนรับผิดชอบต่อจากขัน้ ตอนการใส่ล้อหน้าและหลัง
เข้ากับโครงรถ
4) การทาให้งานง่ายขึน้ (Simplify)
ให้พนักงานคนที่ 2 รับผิดชอบการขึน้ ล้อเพียงคน
เดียวเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายวัสดุและแนะนาให้ทาง
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โรงงานออกแบบพืน้ ทีว่ างอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็ นระเบียบ
มากขึน้ ทาให้หยิบใช้ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
หลั ง การปรั บ ปรุ ง สามารถสรุ ป ขั น้ ตอนการ
ประกอบจักรยาน โดยแบ่งงานใหม่ ระหว่างพนักงานทัง้
สองคน ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึง่ จะพบว่าเวลารวมในการ
ประกอบลดลงเหลือเพียง 595 วินาทีต่อคัน และเวลาสูญ
เปล่าลดลงเหลือเพียง 43 วินาที

ปรับปรุง โดยได้นาหลัก ECRS มาใช้ในการปรับปรุง
ขัน้ ตอนการทางาน เมื่อเปรียบเทียบเวลาในการทางาน
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงพบว่า เวลาสูญเปล่าลดลง
จาก 509 วินาที เหลือเพียง 43 วินาที และเวลาที่ใช้
ประกอบจักรยานลดลงจาก 837 วินาทีต่อคัน เหลือเพียง
595 วินาทีต่อคัน ดังกราฟในรูปที่ 5 หรือสามารถกล่าวได้
ว่าพนักงานใช้เวลาประกอบจักรยานได้เร็วขึน้ 28.91%

พนักงาน 1
เวลา
ขันตอนที
้
่
(วิ นาที )
1

37

3

11

8

56

2

5

10

48

5
6
7
17
18

20
20
8
47
21

19

30

20
21

42
29

22

104

23
24
เวลาสูญเปล่า
43 วิ นาที
รวม

37
37

552

1000
800

พนักงาน 2
เวลา
(วิ นาที )

เวลาประกอบจักรยาน
เวลาสูญเปล่า

วิ นาที

ตารางที่ 3 เวลาการประกอบรถจักรยาน (หลังปรับปรุง)

837
509

600

ขัน้ ตอนที่

400
43

200

62

595

12

0

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 5 เปรียบเทียบเวลาสูญเปล่าและเวลาทีใ่ ช้ประกอบจักรยาน
ก่อนและหลังปรับปรุง
174

13

228

14

12
44
40

15
16
25

35

26

595

รวม

การใช้เวลาประกอบจักรยานทีร่ วดเร็วขึน้ ย่อมช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั โรงงานผู้ประกอบการ ส่งผลให้
สามารถส่งมอบสินค้ากับลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ และต้นทุน
ค่ า แรงโดยรวมต่ า ลง และสามารถแข่ง ขัน ได้ใ นตลาด
ป จั จุ บ ัน ที่ค่ า แรงต่ อ วัน เพิ่ม สู ง ขึ้น มาก ดัง นั ้น เราจึ ง
สามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่ าง ๆ ทาง
วิศ วกรรมอุ ต สาหการนั น้ สามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ให้ก ับ
ผูป้ ระกอบการ และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณดิเรกราษฎ์ และพนักงาน
ของโรงงานอุบลเจริญสินทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็ น
อย่างดีในการเก็บข้อมูล และให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์
ในงานวิจยั นี้

5. สรุปผลงานวิ จยั
จากการศึกษาขัน้ ตอนการประกอบจักรยานโดย
ละเอียด ทาการจับ เวลา เพื่อน ามาวิเ คราะห์แ ละแก้ไ ข
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