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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เป็ นการปรับปรุง วิธกี ารทางานในการบรรจุชน้ิ งานขึน้ รูปพลาสติกของ
ชิ้ น ส่ ว นรถจัก รยานยนต์ โดยการใช้ ผ ัง ก้ า งปลาในการค้ น หาสาเหตุ แ ละวิ เ คราะห์ ปั ญ ห า
จากการศึกษา พบว่า ปั ญหาในการผลิตเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการบรรจุชน้ิ งานทีใ่ ช้เวลานานในการผลิต
มีผลทาให้ผลผลิตต่า โดยสาเหตุหลักทีน่ ามาแก้ไข คือพนักงานไม่มวี ธิ กี ารทางานใหม่ และอุปกรณ์
ช่วยในการทางาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับปรุงวิธกี ารทางานใหม่ โดยใช้แผนภูมกิ ระบวนการ
ไหล และใช้หลักการปรับปรุงงานด้วยการทาให้งา่ ยขึน้ โดยการทดลองออกแบบและสร้างโต๊ะบรรจุ
ชิน้ งานช่วยในการทางานของพนักงาน ผลการทดลองของการใช้โต๊ะบรรจุชน้ิ งาน พบว่า ก่อนการ
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ปรับปรุงเวลาเฉลีย่ 67.7 วินาที/กล่อง หลังการปรับปรุงเวลาเฉลีย่ 46.0 วินาที/กล่อง ลดลงเหลือ
21.7 วินาที/กล่อง คิดเป็ น 32%
คาสาคัญ: การปรับปรุงวิธกี ารทางาน, ผังก้างปลา, แผนภูมกิ ระบวนการไหล
ABSTRACT
The objective of this research is to improve work methods in Plastic Part Packing of
motorcycle part. The fishbone diagram was used to define the root cause of the proposed
problems. As result, it was found the problems in production occur in the packing process
that takes a long time to produce and resulting in low productivity. The main cause is
operator, which cannot be applied by general method. Thus, the researcher has improved
an appropriation approach. The design and construct a table part packaging may help in the
operator work. The experiment shows that before the improvement, the duration is average
67.7 minutes/units and after the improvement, it is average 46.0 minutes/units, which is
reduced by 21.7 minutes/units and accounted for 32%.
KEYWORDS: Work Method Improvement, Fishbone Diagram, Flow Process Chart
1. บทนา
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญของประเทศ โดย
ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ทส่ี าคัญอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน อินเดีย
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึง่ การผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยช่วงปี 2562-2564 มีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่อง [1] รถจักรยานยนต์นับเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ รี ะดับของการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตที่ไม่สูงมาก จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน มีธุรกิจที่
ครบวงจรตัง้ แต่ ก ารผลิต อะไหล่ ช้ิน ส่ ว นต่ า งๆ จนไปถึง การประกอบเป็ น รถจัก รยานยนต์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผูป้ ระกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กจานวนมาก ทาให้เกิดการจ้างแรงงาน ส่งผลทา
ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในธุรกิจก็ตอ้ งเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันเพือ่ ความอยูร่ อด [2]
ดังนัน้ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน จึงทาให้โรงงานอุตสาหกรรมหันมาให้ความสาคัญ
และสนใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานด้วยวิธกี ารขจัด
ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ให้กระบวนการทางานอยู่ในมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด ทาให้มผี ล
โดยตรงต่อการสร้างความพึงพอใจ รวมทัง้ สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้
และกาไรของบริษทั [3]
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บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา เป็ นบริ ษั ท ชั น้ น าที่ ผ ลิ ต ฉี ด ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานพลาสติ ก ของชิ้ น ส่ ว น
รถจั ก รยานยนต์ เช่ น FANDER FRONT, PROTECTOR COVER HANDLE และ FENDER
INNER เป็ นต้น และนาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ส่งต่อให้กบั บริษทั ประกอบรถจักรยานยนต์ต่อไป
โดยการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวต้องมีการวางแผนควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการ
ควบคุมต้นทุนการผลิต ดังนัน้ ในกระบวนการผลิต จึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุง การผลิต เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยวิธกี ารขจัดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ทีแ่ ฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่ง
เป็ นเหตุให้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น เช่นใช้เวลานานในการผลิต และ
ผลผลิตต่า
ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นมูลเหตุจงู ใจให้ทางคณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษาปรับปรุงวิธกี ารทางานในการ
บรรจุ ช้ิน งานขึ้น รูป พลาสติก ของชิ้น ส่ว นรถจัก รยานยนต์ เพื่อ ลดเวลาการท างานลง โดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่อ งมือ ทางวิศ วกรรมอุ ต สาหการ ได้แ ก่ แผนภู มิก ระบวนการไหล ผัง ก้า งปลา
หลักการ ECRS มาใช้วเิ คราะห์แก้ปัญหา และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีปัญหาเกิดขึน้ ใน
ขัน้ ตอนการบรรจุชน้ิ งานทีใ่ ช้เวลานานในการผลิต มีผลทาให้ผลผลิตต่า และทาให้รายได้และกาไร
ของบริษทั ลดลง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารทางาน ในการบรรจุชน้ิ งานขึน้ รูปพลาสติกของชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
3. ขอบเขตของโครงการ
3.1 เก็บข้อมูลทีบ่ ริษทั กรณีศกึ ษา เป็ นบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
3.2 ศึกษาหาวิธกี ารปรับปรุง การทางานในการบรรจุช้นิ งานขึน้ รูปพลาสติก ของชิ้นงานของ
ชิ้น ส่ ว นรถจัก รยานยนต์ รุ่ น FENDER INNER โดยท าการเปรีย บเทีย บผลก่ อ น และหลัง การ
ปรับปรุง
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั นี้ได้นาเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการเข้าประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์ ดังนี้
4.1 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
แผนภูมกิ ระบวนการไหล เป็ นแผนภูมทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขนั ้ ตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดบิ คน
และเครือ่ งจักรอุปกรณ์ โดยแสดงเป็ นสัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว [4] ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้บนั ทึกและคาจากัดความของแผนภูมิกระบวนการไหล
สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
การปฏิบตั งิ าน
(Operation)
การตรวจสอบ
(Inspection)
การเคลื่อนย้าย
(Transportation)
การรอคอย
(Delay)
การเก็บ
(Storage)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

คาจากัดความโดยย่อ
การเปลีย่ นคุณสมบัตทิ างเคมี หรือฟิ สกิ ส์ของวัตถุ
การประกอบชิน้ ส่วน หรือการถอดส่วนประกอบออก
ตรวจสอบคุณลักษณ์ของวัตถุ
ตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ
การเคลื่อนวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
พนักงานกาลังเดิน
การเก็บวัสดุชวคราวระหว่
ั่
างการปฏิบตั งิ าน
การคอยเพือ่ งานขัน้ ต่อไปเริม่ ต้น
การเก็บวัสดุ ชิน้ ส่วน หรือผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานทีถ่ าวรซึ่ง
ต้องอาศัยคาสังในการเคลื
่
่อนย้าย

4.2 ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
ผังก้างปลา หรือผังแสดงเหตุและผล จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุ (Causes) ที่ทาให้
เกิดผล (Effect) โครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกทีเ่ ป็ นตัวปลาซึง่ รวบรวมปั จจัย
อันเป็ นสาเหตุของปั ญหา และส่วนหัวปลาทีเ่ ป็ นทีส่ รุปของสาเหตุทก่ี ลายเป็ นปั ญหา [5] ดังรูปที่ 1
ปั จจัย

ปั จจัย

โครงกระดูก

สาเหตุหลัก

ปั ญหา

สาเหตุยอ่ ย

สาเหตุรอง
สาเหตุยอ่ ยๆ

ปั จจัย

ปั จจัย
สาเหตุ (Causes)

ผลลัพธ์ (Effect)

รูปที่ 1 ตัวอย่างโครงสร้างของผังก้างปลา
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5. วิ ธีการดาเนิ นงาน
วิธกี ารดาเนินงานในครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้
เก็บข้อมูลขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ
วางแผนหาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา
ปฏิบตั งิ านตามแนวทางทีแ่ ก้ไข
ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั
ผ่าน

ไม่ผา่ น

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั
รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
5.1 เก็บข้อมูลขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
คณะผู้ วิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในกระบวนการผลิ ต ฉี ด ขึ้น รู ป ชิ้ น งานพลาสติ ก ของชิ้ น ส่ ว น
รถจักรยานยนต์ โดยมีขนั ้ ตอนการผลิตตัง้ แต่ การอบเม็ดพลาสติก ติดตัง้ แม่พมิ พ์กบั เครื่องฉีด ฉีด
ขึน้ รูป ตกแต่งชิน้ งาน ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุชน้ิ งาน ดังแสดงในรูปที่ 3
5.2 วิ เคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ
เมื่อ ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง าน ของกระบวนการผลิต ฉี ด ขึ้น รูป ชิ้น งาน
พลาสติก จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุดงั นี้
5.2.1 วิ เคราะห์ปัญหาโดยผังก้างปลา
จากการวิเคราะห์ปัญหาและเวลาสูญเสียในกระบวนการบรรจุชน้ิ งานโดยแผนภาพก้างปลา
ซึ่งพบว่าปั ญหาเกิดขึน้ จากสาเหตุ 4 ประการ คือ คน เครื่องจักร วัตถุดบิ และวิธกี าร ทีท่ าให้เกิด
เวลาสูญเสีย ดังแสดงในรูปที่ 4
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1. อบเม็ดพลาสติก

2. ติดตัง้ แม่พมิ พ์

3. ฉีดขึน้ รูป

4. ตกแต่งชิน้ งาน

5. ตรวจสอบคุณภาพ

6. บรรจุชน้ิ งาน

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิ ตฉี ดขึน้ รูปชิ้ นงานพลาสติ ก
เครือ่ งจักร

คน

เปลีย่ นพนักงานบ่อย

อายุการใช้งาน

ขาดความเข้าใจในการทางาน
น้าหนักของวัตถุดบิ

ไม่มอี ุปกรณ์ช่วยในการทางาน

ปั ญหา
ก า ร บ ร ร จุ
ชิน้ งานนาน

ไม่มวี ธิ กี ารทางานใหม่ๆ

ความชืน้ ของวัตถุดบิ

การจัดวางงานไม่ต่อเนื่อง
วัตถุดบิ

วิธกี าร

รูปที่ 4 การวิ เคราะห์โดยใช้ผงั ก้างปลา
จากการศึกษาขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิงานและวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วยผังก้างปลา
เบือ้ งต้น ได้ระดมสมองโดยเลือกแก้ปัญหาทีว่ ธิ กี าร ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทีส่ ามารถนามาแก้ไขปั ญหา
ได้โดยสาเหตุรองคือ ไม่มวี ธิ กี ารใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยให้พนักงานทางานได้เร็วขึน้ และมีสาเหตุยอ่ ยดังนี้
1) การจัดวางงานไม่ต่อเนื่อง เกิดจากวิธกี ารเดิมมีการวางผังพืน้ ทีก่ ารทางานไม่เหมาะสม
หลายจุดทาให้ใช้เวลาการทางานมาก ซึง่ ในขัน้ ตอนการบรรจุชน้ิ งานจะมีการนากล่องกระดาษมาใช้
ในการบรรจุช้นิ งาน โดยเริม่ จากพนักงานเดินไปหยิบกล่องที่ถูกเตรียมไว้มาวางลงบนพื้นตรงจุด
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บรรจุช้นิ งานข้างคอนเวเยอร์ พนักงานจะเดินไปหยิบชิ้นงานทีไ่ หลมาจากคอนเวเยอร์มาใส่กล่อง
โดยใน 1 กล่องจะบรรจุจานวน 10 ชิน้ แล้วเดินไปหยิบแผ่นรองมาวางไว้ดา้ นบน จากนัน้ จึงทาการ
ปิ ดกล่องโดยใช้เทปกาวติด แล้วเดินไปยกกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งานแล้วไปชังน
่ ้ าหนัก เดินไปติดแถบค่า
น้าหนักบนกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งาน แล้วยกกล่องวางลงบนพาเลท เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการทางานทัง้ หมด พบว่ามีการจัดวางการทางานทีไ่ ม่ต่อเนื่องกัน
ทาให้พนักงานต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายมากเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 5 ผังบริเวณพื้นที่การ
ทางานการบรรจุชน้ิ งานของวิธกี ารเดิม และรูปที่ 6 แผนภูมกิ ระบวนการไหล การบรรจุชน้ิ งานของ
วิธีการเดิม (ก่อนปรับปรุง) โดยมีระยะทาง 15,400 มม. (15.4 เมตร) และใช้เวลาในการบรรจุ
ชิน้ งานเท่ากับ 67.7 วินาที/กล่อง
2) ไม่มอี ุปกรณ์ ช่วยในการทางาน ที่ช่วยในการจัดวางกล่องที่ใช้บรรจุช้นิ งาน และทาให้
ขัน้ ตอนการบรรจุช้นิ งานไม่มคี วามสะดวกในการทางาน จึงเป็ นเหตุให้ใช้เวลาในการทางานนาน
โดยเฉพาะพนักงานต้องก้มลงเวลานาชิ้นงาน ใส่กล่องและใช้เทปกาวติดปิ ดกล่อง ทาให้พนักงาน
เกิดความเมือ่ ยล้าจากการปฏิบตั งิ าน

16,17
9,10
1,2
4,5

3,6,7,8,11,12,13

20,21
14,15,18,19

รูปที่ 5 ผังบริเวณพืน้ ที่การทางานการบรรจุชิ้นงานของวิ ธีการเดิ ม (ก่อนปรับปรุง)
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 วิ ธีการใหม่

ทางาน
เคลื่อนย้าย
ตรวจสอบ
รอคอย
เก็บพัก

ขัน้ ตอนที่

 วิ ธีการเดิ ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
กระบวนการ
ทางาน
เคลื่อนย้าย
ตรวจสอบ
รอคอย
เก็บพัก

แผนภูมิกระบวนการไหล
ชื่องาน: FENDER INNER

ชื่อกระบวนการ: บรรจุชน้ิ งาน

รายละเอียด
เดินไปทีว่ างกล่องเปล่าบรรจุชน้ิ งาน
หยิบกล่องเปล่ามา 1 กล่อง
เดินกลับมาตรงจุดบรรจุชน้ิ งานพร้อมกล่องเปล่า 1 กล่อง
เดินไปทีค่ อนเวเยอร์
หยิบชิน้ งาน 10 ชิน้ จากคอนเวเยอร์
เดินกลับไปตรงจุดบรรจุชน้ิ งาน พร้อมชิน้ งาน 10 ชิน้
บรรจุชน้ิ งาน 10 ชิน้ ใส่กล่อง 1 กล่อง
ตรวจสอบชิน้ งาน
เดินไปทีว่ างแผ่นรอง
หยิบแผ่นรอง
เดินกลับมาตรงจุดบรรจุชน้ิ งานพร้อมแผ่นรอง 1 แผ่น
หยิบแผ่นรองมาใส่กล่องบรรจุชน้ิ งาน
ปิ ดกล่องโดยใช้เทปกาว
เดินไปยก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานขึน้ เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก
ชังน
่ ้าหนัก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งาน
เดินไปทีโ่ ต๊ะเขียนใบรายงาน
เขียนน้าหนักทีช่ งลงในใบรายงาน
ั่
เดินกลับไปทีเ่ ครือ่ งชังน
่ ้าหนัก
ติดแถบค่าน้าหนักบนกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งาน
เดินไปยก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานมาทีพ่ าเลท
วางกล่อง 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานแล้วเรียงบนพาเลท
สรุป
จานวน
รวมจานวนขัน้ ตอนทัง้ หมด
10
10
รวมระยะทางทัง้ หมด (มม.)
1
0
รวมเวลาทัง้ หมด
(วินาที/กล่อง)
0

ระยะทาง เวลา
(มม.) (วิ นาที)
2,300
2,300
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000
1,300
1,300
2,000
-

4.2
1.2
2.5
2.6
2.5
3.6
2.5
6.2
5.4
1.3
4.5
2.4
2.6
5.1
2.5
2.9
3.2
4.4
2.5
4.0
1.6
21

15,400
67.7

รูปที่ 6 แผนภูมิกระบวนการไหลการบรรจุชิ้นงานของวิ ธีการเดิ ม (ก่อนปรับปรุง)
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

156

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.2 May-August 2020

5.3 วางแผนหาแนวทางในการแก้ไข
ทาการปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารทางานใหม่ โดยใช้หลักการ ECRS จะใช้ S (Simplify) [6-7]
เป็ นการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทางานให้ทางานได้ดขี น้ึ ซึง่ จะช่วยพนักงานให้ไม่ตอ้ งก้มหยิบ
ชิน้ งานบ่อยครัง้ โดยการออกแบบและสร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งาน จานวน 1 ชุด
จากนัน้ ทาการออกแบบและเลือกใช้ชน้ิ ส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานสร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งาน ดัง
แสดงในรูปที่ 7 โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งาน หลักๆ ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 7 การออกแบบโต๊ะบรรจุชิ้นงาน

1. การตัดชุดท่อสแตนเลส

2. การลบคมชุดท่อสแตนเลส

3. ประกอบชุดข้อต่อต่างๆ

4. การตัดชุดลูกกลิง้

5. การตัดไม้อดั สาหรับวาง
เครือ่ งชัง่

6. การประกอบโต๊ะบรรจุ
ชิน้ งาน

รูปที่ 8 ขัน้ ตอนการสร้างโต๊ะบรรจุชิ้นงาน
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5.4 ปฏิ บตั ิ งานตามแนวทางที่แก้ไข
หลังจากทีส่ ร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทาการขออนุญาตทางบริษทั ทดลองการ
ทางานของโต๊ะบรรจุชน้ิ งานโดยมีขนั ้ ตอนการทดลองดังแสดงในรูปที่ 9
อธิบายขัน้ ตอนการทดลอง
1) จัด เตรีย มกล่ อ งบรรจุ ช้ิน งานวางบนโต๊ ะ
บรรจุชน้ิ งาน เพือ่ รอการบรรจุชน้ิ งาน

2) น าชิ้น งานที่ไ หลจากรางคอนเวเยอร์ ใ ส่
กล่องจานวน 10 ชิน้

3) น าแผ่ น รองชิ้น งานวางบนชิ้น งาน เพื่อ
ป้ องกันชิน้ งานกระแทก

4) ท าการติ ด เทปกาวด้ า นบนกล่ อ งบรรจุ
ชิน้ งาน

5) ทาการชังน
่ ้ าหนักกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งาน และ
ติดแถบค่าน้ าหนักกล่องบรรจุชน้ิ งานแต่ละ
กล่อง
6) น ากล่ อ งที่บ รรจุ ช้ิน งานเสร็จ แล้ว วางบน
พาเลท

รูปที่ 9 ขัน้ ตอนการทดลองการทางานของโต๊ะบรรจุชิ้นงาน
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จากการวิเคราะห์การบรรจุช้นิ งานของวิธีการใหม่ (หลังปรับปรุง) พบว่ามีการจัดวางการ
ทางานที่ต่อเนื่องกัน ทาให้พนักงานไม่เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายมากเกินไปดังแสดงในรูปที่ 10
ผังบริเวณพืน้ ทีก่ ารทางานของการบรรจุชน้ิ งานของวิธกี ารใหม่ และ รูปที่ 11 แผนภูมกิ ระบวนการ
ไหลการบรรจุช้นิ งานของวิธกี ารใหม่ โดยมีระยะทาง 7,400 มม. (7.4 เมตร) และใช้เวลาในการ
บรรจุชน้ิ งานเท่ากับ 46.0 วินาที/กล่อง

11,12

15,16

4,5,6,8
2,3

7
9,10,13,14

1

รูปที่ 10 ผังบริ เวณพืน้ ที่การทางานของการบรรจุชิ้นงานของวิ ธีการใหม่ (หลังปรับปรุง)
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 วิ ธีการใหม่

ทางาน
เคลื่อนย้าย
ตรวจสอบ
รอคอย
เก็บพัก

ขัน้ ตอนที่

 วิ ธีการเดิ ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
กระบวนการ
ทางาน
เคลื่อนย้าย
ตรวจสอบ
รอคอย
เก็บพัก

แผนภูมิกระบวนการไหล
ชื่องาน: FENDER INNER

ชื่อกระบวนการ: บรรจุชน้ิ งาน

รายละเอียด
หยิบกล่องเปล่ามา 1 กล่อง มาตรงจุดบรรจุชน้ิ งาน
เดินไปทีค่ อนเวเยอร์
หยิบชิน้ งาน 10 ชิน้ จากคอนเวเยอร์
เดินกลับไปตรงจุดบรรจุชน้ิ งาน พร้อมชิน้ งาน 10 ชิน้
บรรจุชน้ิ งาน 10 ชิน้ ใส่กล่อง 1 กล่อง
ตรวจสอบชิน้ งาน
หยิบแผ่นรองมาใส่
ปิ ดกล่องโดยใช้เทปกาว
เดินไปยก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานขึน้ เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก
ชังน
่ ้าหนัก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งาน
เดินไปทีโ่ ต๊ะเขียนใบรายงาน
เขียนน้าหนักทีช่ งลงในใบรายงาน
ั่
เดินกลับไปทีเ่ ครือ่ งชังน
่ ้าหนัก
ติดแถบค่าน้าหนักบนกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งาน
เดินไปยก 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานมาทีพ่ าเลท
วางกล่อง 1 กล่อง ทีบ่ รรจุชน้ิ งานแล้วเรียงบนพาเลท
สรุป
จานวน
รวมจานวนขัน้ ตอนทัง้ หมด
9
6
รวมระยะทางทัง้ หมด (มม.)
1
0
รวมเวลาทัง้ หมด
(วินาที/กล่อง)
0

ระยะทาง เวลา
(มม.) (วิ นาที)
1,000
1,000
-1,100
1,200
1,100
2,000
-

1.3
2.2
2.4
2.4
2.6
6.5
3.8
2.7
2.2
2.6
2.3
3.3
2.9
2.6
4.4
1.8
16

7,400
46.0

รูปที่ 11 แผนภูมิกระบวนการไหลการบรรจุชิ้นงานของวิ ธีการใหม่ (หลังปรับปรุง)
5.5 ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
ผลจากการทดลอง พบว่ า ก่ อ นปรับ ปรุ ง วิธี ก ารท างานในเดือ นกรกฎาคม - กัน ยายน
เปรียบเทียบหลังการปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ผลของการทดลองทีไ่ ด้ คือการใช้โต๊ะ
บรรจุช้นิ งานใส่กล่อง ก่อนปรับปรุงเวลาเฉลี่ย 67.7 วินาที/กล่อง หลังปรับปรุงเวลาเฉลี่ย 46.0
บทความวิจัย
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วินาที/กล่อง ลดลงเหลือ 21.7 วินาที/กล่อง คิดเป็ น 32% ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ทีต่ งั ้ ไว้ไม่น้อยกว่า 10% จากนโยบายของบริษทั
ผลจากการปรับปรุงวิธีการทางาน สามารถลดเวลาสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ
ชิน้ งานและมีผลทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลผลิ ตของการบรรจุชิ้นงาน (ก่อนและหลังการปรับปรุง)
รายละเอียด
เวลาทีใ่ ช้ในการบรรจุ/กล่อง
เวลาทางาน/วัน
ผลผลิต/วัน
ผลผลิตเพิม่ ขึน้

ก่อนการปรับปรุง
67.7 วินาที/กล่อง
7.5 ชัวโมง/วั
่
น
(27,000 วินาที/วัน)
= 27,000 วินาที / กล่อง
67.7 วินาที / กล่อง
= 398 กล่อง/วัน
586 - 398 = 188 กล่อง/วัน

หลังการปรับปรุง
46.0 วินาที/กล่อง
7.5 ชัวโมง/วั
่
น
(27,000 วินาที/วัน)
= 27,000 วินาที / กล่อง
46.0 วินาที / กล่อง
= 586 กล่อง/วัน

จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ตน้ ทุนในการจัดทาโต๊ะบรรจุชน้ิ งาน โดยคิดจากค่าแรงขัน้ ต่ า/วันของ
บริษทั เท่ากับ 325 บาท/คน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ ในการจัดทาโต๊ะบรรจุชน้ิ งานเท่ากับ
5,818 บาท โดยทาการคานวณหาระยะเวลาคืนทุนได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การคานวณหาระยะเวลาคืนทุน
รายละเอียด
ค่าแรง/กล่อง
ค่าแรงลดลง/กล่อง
ค่าแรงลดลง/วัน
ระยะเวลาคืนทุน

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
= 325 บาท / วัน = 0.82 บาท/กล่อง = 325 บาท / วัน = 0.55 บาท/กล่อง
398 กล่อง / วัน
586 กล่อง / วัน
0.82 – 0.55 = 0.27 บาท/กล่อง
188 กล่อง/วัน x 0.27 บาท/กล่อง = 50.76 บาท/วัน
5,818 บาท
=
= 115 วัน หรือประมาณ 4 เดือน
50.76 บาท / วัน
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6. ผลการทดลอง
ผลจากการปรับปรุงวิธกี ารทางาน โดยการสร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งานได้ผลดังนี้
จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเวลาการบรรจุชน้ิ งานใส่กล่องในเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ก่อน
การปรับปรุง) มีเวลาเฉลีย่ 67.7 วินาที/กล่อง เปรียบเทียบกับตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเวลาการบรรจุ
ชิน้ งานใส่กล่องในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม (หลังการปรับปรุง) มีเวลาเฉลีย่ 46.0 วินาที/กล่อง
สามารถลดเวลาในการบรรจุชน้ิ งานใส่กล่องได้ 21.7 วินาที/กล่อง ดังนัน้ จึงทาให้เวลาในการบรรจุ
ชิน้ งานใส่กล่องลดลง 32% (คิดจากร้อยละทีล่ ดลง คือ (67.7 – 46.0) / 67.7 x 100 = 32.0%) และ
จากตารางที่ 6 เป็ นตารางสรุปผลการปรับปรุงการบรรจุช้นิ งานใส่กล่อง พบว่าวิธกี ารทางานก่อน
การปรับปรุงมีระยะทาง 15,400 มม. หลังการปรับปรุงเหลือ ระยะทาง 7,400 มม. ลดลง 8,000 มม.
(8 เมตร) ขัน้ ตอนการทางานก่อนปรับปรุง 21 ขัน้ ตอน/กล่อง หลังการปรับปรุงเหลือ 16 ขัน้ ตอน/
กล่อง ลดลง 5 ขัน้ ตอน/กล่อง และผลผลิต/วัน ก่อนการปรับปรุง 398 กล่อง/วัน หลังการปรับปรุง
586 กล่อง/วัน เพิม่ ขึน้ จากเดิม 188 กล่อง/วัน
ตารางที่ 4 ข้อมูลเวลาการบรรจุชิ้นงานใส่กล่อง (ก่อนการปรับปรุง)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เฉลี่ย
(วิ นาที)

กรกฎาคม

69

67

66

68

66

70

67

67

68

67

67.5

สิงหาคม
กันยายน

69
67

67
68

67
67

69 66 68 65
70 69 70 66
เฉลี่ยรวม (วิ นาที)

68
67

67
67

69
70

67.5
68.1
67.7

ครัง้ ที่
เดือน

ตารางที่ 5 ข้อมูลเวลาการบรรจุชิ้นงานใส่กล่อง (หลังการปรับปรุง)
เดือน
พฤศจิกายน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เฉลี่ย
(วิ นาที)

45

45

48

44

47

47

45

45

46

45

45.7

ธันวาคม
มกราคม

45
46

49
45

46
47

45 47 48 45
45 45 45 47
เฉลี่ยรวม (วิ นาที)

49
48

45
47

45
45

46.4
46.0
46.0

ครัง้ ที่
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ตารางที่ 6 สรุปผลการปรับปรุงการบรรจุชิ้นงานใส่กล่อง (ก่อนและหลังการปรับปรุง)
รายละเอียด
1. ระยะทางการเคลื่อนย้าย
2. ขัน้ ตอนการทางาน
3. ผลผลิต/วัน
4. เวลาการบรรจุชน้ิ งาน

ก่อนการปรับปรุง
15,400 มม.
21 ขัน้ ตอน/กล่อง
398 กล่อง/วัน
67.7 วินาที/กล่อง

หลังการปรับปรุง
ผลต่าง
7,400 มม.
8,000 มม. (8 เมตร)
16 ขัน้ ตอน/กล่อง
5 ขัน้ ตอน/กล่อง
586 กล่อง/วัน
188 กล่อง/วัน
46.0 วินาที/กล่อง 21.7 วินาที/กล่อง

7. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุใน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานบรรจุช้นิ งานใส่กล่อง พบว่าส่วนงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน คือ การเดินไปหยิบกล่อง เดินไปหยิบแผ่นรอง และยกกล่องทีบ่ รรจุชน้ิ งานเสร็จแล้วไป
ชังน
่ ้ าหนัก ทาให้เกิดเวลาสูญเสียในกระบวนการปฏิบตั ิงาน ผู้วจิ ยั จึงได้หาแนวทางในการแก้ไข
และปรับปรุงวิธกี ารทางาน โดยการสร้างโต๊ะบรรจุชน้ิ งานขึน้ มาใหม่แล้วนาไปทดลองใช้งาน ส่งผล
ให้เวลาในการบรรจุช้นิ งานใส่กล่องมีเวลาเฉลี่ย 67.7 วินาที/กล่อง เหลือเวลาเฉลี่ย 46.0 วินาที/
กล่อง ลดลง 21.7 วินาที/กล่อง คิดเป็ น 32% ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั เรื่อง Process
improvement of spice packing พบว่าการปรับปรุงวิธกี ารทางานทาให้สามารถลดเวลาการทางาน
จาก 73 วินาที เหลือ 52.29 วินาที ลดลง 20.71 วินาที [8]
นอกจากนัน้ จากการปรับปรุง พบว่า ยังสามารถลดระยะทาง 15,400 มม. เหลือ 7,400 มม.
ลดลง 8,000 มม. (8 เมตร) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั เรื่อง Efficiency improvement in
manufacturing process by improvement technique case study: drinking water Bai-Pai-Keaw
โดยใช้แผนภูมกิ ระบวนการไหล สามารถลดระยะทางในการเคลื่อนทีไ่ ด้ 31 เมตร [9] และสามารถ
ลดความเมื่อยล้าของพนักงานที่เกิดจากการก้มลงเวลานาชิ้นงานใส่กล่องและใช้เทปกาวติดปิ ด
กล่อง จากการปฏิบตั งิ านเป็ นเวลานานได้ อีกทัง้ ยังทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 398 กล่อง/วัน เป็ น
586 กล่อง/วัน เพิม่ ขึน้ 188 กล่อง/วัน
8. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดซือ้ เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก ทีส่ ามารถพิมพ์คา่ น้าหนักทีช่ งกล่
ั ่ องบรรจุชน้ิ งานได้ จะทาให้
สามารถลดขัน้ ตอนการทางานลงได้
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