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การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
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อมรรัตน์ ปิ่ นชัยมูล *, ณัฐพล ศิริรักษ์ และ ศิระพงศ์ ลือชัย
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาและปรับปรุ งสายการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์กรณี ศึกษาสายการผลิต Power main APlat No.1 ซึ่งมีปริ มาณการค้างส่ งร้อยละ 16.50 จากการศึกษาปั ญหาเบื้องต้นพบว่า การผลิตใช้เวลานานและมีข้ นั ตอน
ในการผลิตที่ ยุ่งยากซับซ้อน จึ งมีแนวคิ ดที่ มุ่งเน้นเพื่อกําจัดความสู ญเปล่าที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการ การดําเนิ นการ
ปรับปรุ งเริ่ มจากการศึกษากระบวนการผลิตโดยใช้เครื่ องมือการศึกษาวิธีการทํางาน และการศึกษาเวลา ทําการจําแนก
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานตามหลักการความสูญเปล่า 7 ประการ จากนั้นใช้แผนผังก้างปลาในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปั ญหา เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานด้วยหลักการ ECRS ซึ่งผลที่
ได้จากการปรับปรุ งพบว่าเวลาในการทํางานสถานีงานที่ 1 ลดลงจากเดิม 17.27 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 14.93 วินาทีต่อชิ้น
คิดเป็ นร้อยละ 13.55 และจากการปรับปรุ งในสถานี งานที่ 2 มีเวลาการทํางานก่อนการปรับปรุ ง 19.21 วินาที ต่อชิ้น
ลดลงเหลือ 15.70 วินาทีต่อชิ้น ประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 ส่งผลทําให้จาํ นวนชิ้นงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 187 ชิ้น
ต่อชัว่ โมง เป็ น 220 ชิ้นต่อชัว่ โมง มีค่าสมดุลการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 84.73 เป็ น ร้อยละ 90.89 และปริ มาณการ
ค้างส่งลดลงจาก ร้อยละ 16.50 เหลือ ร้อยละ 13.22
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Improvement Production Line of Auto Part Using Industrial
Engineering Tools
Amornrat Pinchaioon*, Natthaphol Siriruk and Sirapong Lueachai

Abstract

In this research, we improved production line of auto parts: case study of main power A-Plat No. 1 line
especially effected that back order as 16.50 percentages. The result of in case study was found that the mainly
problems in this process were over process and endless process, our researches interested to elimination of wastes in
the process. The firstly, the process study was improved by engineering tools such as work study and time study; it
typically was analyzed by seven wastes in this process. The problems of process was analyzed by Fish bone
diagram. The ECRS principle had improved in process efficiency and the result was found that the process time
continuously reduced from 17.27 to 14.93 seconds per piece, percentage as 13.55% for station 1 and process time at
station 2 reduced from 19.21 to 15.70 seconds per piece, percentage as 18.27%. The productivity of process
increased from 187 to 220 pieces per hour and 84.73 to 90.89% for balancing process. The backorder had decreased
from 16.50 to 13.22%.
Keywords : ECRS principle, Line balancing, Work study, Industrial engineering tools
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1. บทนํา

ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์พ ลาสติ ก จากเดิ ม ใช้รอบระยะเวลา
29.97 วิ น าที ต่ อ ชิ้ น งาน ลดลงเหลื อ 26.49 วิ น าที ต่ อ
ชิ้ น งาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 11.61 ในส่ วนของจํานวนการ
ผลิตพบว่า พนักงานสามารถเพิ่มจํานวนชิ้นงานจากเดิ ม
116 ชิ้นต่อชัว่ โมง เป็ น 130 ชิ้นต่อชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ
12 พนักงานสามารถลดสถานี ในการทํางานได้ 1 สถานี
และลดเวลาในการประกอบเหลือ 2.57 นาที ต่อชิ้นงาน
ซึ่ งจากเดิ มใช้เวลาในการประกอบ 5.31 นาที ต่อชิ้นงาน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.60 [3] การศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมยาน
ยนต์เพื่อลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการผลิต ลดงาน
ในสิ นค้าคงคลัง และลดการสู ญเสี ยของการแข่งขันใน
ตลาดโลก โดยเป้ าหมายสู งสุ ด คือ การเพิ่มความเร็ วของ
กระบวนการในการผลิต ทําการปรับปรุ งการวางผังโดย
การจําลองสถานการณ์และเปรี ยบเทียบผลกับการวางผัง
ในปั จ จุ บัน ผลจากการศึ ก ษาพบว่าสามารถปรั บ ปรุ ง
ผลผลิตได้ร้อยละ 11.95 ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบใหม่
มี การออกแบบและพัฒ นาให้ลดการสู ญ เปล่าของการ
เคลื่ อ นไหวและการขนส่ งที่ ไม่ จ ํ า เป็ นได้ [4] จาก
การศึกษารอบเวลาการผลิตและวิธีการทํางานของสถานี
การทํางานที่แตกต่างกันและปรับปรุ งวิธีการทํางานเพื่อ
ลดรอบเวลาในการผลิ ตและปรั บปรุ งการเพิ่ มผลผลิ ต
โดยทําการศึกษาในส่วนของสายการประกอบทําการลด
เวลาในการทํางานที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม อัตรา
ผลผลิ ต โดยการศึ ก ษาการดําเนิ น งานด้วยการบัน ทึ ก
วีดีโอ ผลจากการศึ กษาพบว่าสามารถปรับปรุ งการเพิ่ม
ผลผลิตโดยการลดรอบเวลาการผลิตชิ้นส่วน ในสายการ
ประกอบมี การไหลอย่างต่อเนื่ องและลดความเมื่ อยล้า
ของพนั ก งาน [5] การปรั บ ปรุ งกํ า ลั ง การผลิ ต ของ
ชิ้นส่ วนเบาะที่ น่งั รถยนต์ซ่ ึ งไม่เพียงพอต่อยอดสั่งซื้ อที่
เพิ่ ม ขึ้ นเกื อ บเท่ า ตัว ทางผู ้บ ริ หารจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะ

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที่ ค่อนข้าง
โดดเด่ น เป็ นอย่า งมากในภู มิ ภ าคเอเชี ย และอาเซี ย น
เนื่ องจากมี ปริ มาณการผลิ ตรถยนต์ที่มากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของปริ ม าณการผลิ ต ทั่ว โลก เนื่ อ งจากมี บ ริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต
ชิ้นส่ วนยานยนต์ในตลาดอยูม่ าก บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จึง
มีโอกาสในการเลือกหรื อสรรหาบริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนได้
ตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า บริ ษทั
วาลีโอ ไนล์ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอีกบริ ษทั หนึ่งที่
ทําการผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์อะไหล่ของรถยนต์ โดย
จะเกี่ ยวข้องกับอุปกรณ์ ควบคุ มเกี่ ยวกับทางเดิ นไฟฟ้ า
ภายในรถยนต์ เพื่อที่ จะให้สามารถแข่งขันและดําเนิ น
ธุ รกิ จต่อ ไปได้ บริ ษ ัท ต้อ งมี ระบบการบริ ห ารการวาง
แผนการผลิตเพื่อให้การผลิตสู งขึ้น นั่นคือสามารถผลิต
งานได้ทนั ตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุ งคุณภาพ
สิ น ค้ า ลดป ริ มาณ ของเสี ยลง ใช้ เ ครื่ องจั ก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พนักงานมี ค วามปลอดภัยในการ
ทํางาน มี ขวัญ กําลังใจการทํางานที่ ดี [1] การปรับ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการสร้าง
ความสมดุลของสายการผลิต การตัดกระบวนการที่ ไม่
จํา เป็ นออกไป การนํ า กระบวนการมารวมกั น ของ
กระบวนการผลิต ก่ อให้เกิ ดการลดต้นทุ นในส่ วนของ
แรงงาน สายการผลิ ต มี ก ารผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [2]
จากการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิต
ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ ป ระเภทฝาปิ ดกล่ อ งใส่ ของ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการฉี ดชิ้ นงาน การเปิ ด-ปิ ดแม่พิ มพ์ การ
ผลั ก ชิ้ น งานและการเคลื่ อ นที่ ข องตั ว จั บ ชิ้ น งานที่
ก่ อ ให้ เกิ ด การทํ า งานที่ ซั บ ซ้ อ น และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ในกระบวนการผลิ ต ได้ ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต พบว่ า ขั้น ตอนกระบวนการฉี ด
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ของสายการผลิต Power main A-Plat No.1 (แสดงดังรู ป
ที่ 1) เนื่องจากมีปริ มาณการค้างส่งสูงที่สุด ด้วยเครื่ องมือ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อลดรอบระยะเวลาในการ
ทํางานของจุดคอขวดโดยการขจัดงานที่ ไม่จาํ เป็ นออก
การเปลี่ยนลําดับขั้นตอนการทํางานใหม่ และการทําให้
ขั้น ตอนการทํางานง่ ายขึ้ น ทําให้ ก ระบวนการผลิ ต มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลเกี่ ยวเนื่ องในการเพิ่ม
กําลัง การผลิ ต และเพิ่ ม โอกาสในการตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น

แก้ปัญหาด้วยวิธีการเพิ่มจํานวนชัว่ โมงการทํางานและ
ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการ
ทํา งานโดยการนํ า แนวคิ ด ของระบบการผลิ ต แบบ
โตโยต้ามาประยุกต์ใช้โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
แบบเป็ นงวดให้เป็ นแบบการไหลที ละชิ้ น เพื่อมุ่งเน้น
การลดต้นทุนที่เกินความจําเป็ นและการกําจัดความสู ญ
เป ล่ า ที่ เกิ ดขึ้ น ใน กระบ วน การ ทํ า การป รั บ ป รุ ง
ประสิ ทธิภาพการทํางานด้วยหลักการ ECRS ผลจากการ
ปรั บ ปรุ ง การใช้แ รงงานในสายการผลิ ต ที่ ดี ก ว่า เดิ ม
ประมาณร้ อยละ 23 ทําให้ลดการใช้พนักงานลง 6 คน
จากที่เคยวางแผนไว้ 26 คน และประหยัดการใช้พ้นื ที่ใน
กระบ วน การผ ลิ ต ล งเพื่ อ นํ า ไป ใช้ ใ น การข ยาย
สายการผลิตอื่นได้ 103 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 22.85
จากที่ เคยต้อ งใช้ 452 ตารางเมตร [6] และใช้แ นวคิ ด
แบบลีนในการปรับปรุ งการเพิ่มผลผลิตในธุ รกิ จ SME
โดยการลดระยะทางการเคลื่ อนไหวของพนักงาน ลด
เวลาในกระบวนการผลิ ต และลดต้นทุ นด้านพลังงาน
พบว่าปั ญ หาเกิ ด จากการวางผังกระบวนการผลิ ต และ
รายละเอียดของการศึกษางาน ผลจากการศึกษาสามารถ
ปรับปรุ งกระบวนการโดยการเปรี ยบเทียบวิธีการที่มีอยู่
กับวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถลดระยะทางใน
การเคลื่อนไหวของของพนักงานได้ร้อยละ 15.62 และ
ลดเวลาในกระบวนการผลิตร้อยละ 13.09 ซึ่ งส่ งผลให้
ลดต้นทุนของพลังงานลงได้ร้อยละ 35.99 [7]
จากการศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้นของบริ ษทั กรณี ศึกษา
พบว่า มีปริ มาณค้างส่ งลูกค้า ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อลูกค้าและบริ ษทั เนื่องจากการผลิตสิ นค้าเป็ นประเภท
การผลิ ต แบบกลุ่ ม (Batch production) โดยทําการผลิ ต
สิ นค้าเป็ นล็อตตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมี
แนวความคิดที่จะปรับปรุ งสายการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์

รู ป ที่ 1 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ข องสายการผลิ ต
Power main A-Plat No.1

2. วิธีวจิ ัย

2.1 การศึกษาสภาพปัญหา
จากการศึ ก ษาและเก็ บ ข้อ มู ล ปริ ม าณการค้า งส่ ง
(Black order) ของกระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
พ บ ว่ า ส าย ก าร ผ ลิ ต Power main A-Plat No.1 เป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มียอดค้างส่ งมากที่ สุดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
ผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่น (ข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึ งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558) ดัง แสดงรู ป ที่ 2 โดยคิ ด เป็ น
ปริ ม าณเฉลี่ ยได้ป ระมาณ 4,500 ชิ้ น ต่อ เดื อน และเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มียอดการสั่งซื้ อมากเป็ นอันดับที่ 1 จึงได้ทาํ
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ทํางานพบจุดที่เป็ นคอขวดของกระบวนการในส่ วนของ
ขั้น ตอนการประกอบชิ้ น งาน ซึ่ งจะแบ่ งงานย่อ ยออก
ทั้ง หมด 4 สถานี ง าน โดยเวลาในการทํา งานของแต่
สถานี งานของขั้นตอนการประกอบชิ้นงานและสมการ
คํานวณค่าสมดุลของสายการผลิตแสดงดังรู ปที่ 3 และ
สมการที่ (1) ตามลําดับ

การเก็บข้อมูลการทํางานของพนักงานในสายการผลิ ต
ดัง กล่ า ว พบว่า มี ข้ ัน ตอนการทํางาน คื อ 1) การฉี ด
ขึ้ นรู ป ใช้ เ วลาในการทํ า งาน 15.58 วิ น าที ต่ อ ชิ้ น
2) ก ารป ระกอ บ ชิ้ น งาน ใช้ เ วล าใน การทํ า งาน
19.21 วิน าที ต่อชิ้ น และ 3) การบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ใช้เวลาใน
การทํางาน 0.08 วินาทีต่อชิ้น จากการศึกษาขั้นตอนการ

รู ปที่ 2 ประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่คา้ งส่ ง (Back order) ประเภทชิ้ นงาน (A) POWERMAINAPLAT (B) CMICOMBISW
( C) PQ2 6 -CIRCUT (D) MIRYOKUWIRE 2-3 (E) MIRYOKUCOMBI (F) MPS_MIRROR-NISSAN
(G) MPS_COMBI-X11C (H) MPS_NEW-MIRROR (I) MPS_CMF1-MAIN-ASST และ (J) MPS_HAZARD

รู ปที่ 3 เวลาในการทํางานของขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน
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∑ CT
maxCT *stationorman

*100

2.2 การวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในขั้นตอนการประกอบ
ชิ้นงานของสายการผลิต Power main A-Plat No.1
2.2.1. การจํ า แนกปั ญ หาด้ ว ยหลั ก ความสู ญเปเปล่ า
7 ประการ
เมื่ อ ทําการพิ จ ารณาจากความสู ญ เปล่ า 7 ประการ
ในสถานี งานที่ 1 พบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดเวลาสู ญเปล่า
มี 2 ประการ คือ ประการที่ 1 การทํางานเกินความจําเป็ น
สาเหตุเกิ ดจากพนักงานต้องทําการเลื่อนอุปกรณ์จบั ยึด
เข้าออกเครื่ องด้วยตนเองทุกครั้งและกดปุ่ ม Start ค้างไว้
ประการที่ 2 การเคลื่อนไหวเกิดจากการหยิบจับชิ้นส่ วน
(Pin) สําหรับการประกอบชิ้นงานยาก เนื่ องจากชิ้นงาน
มีขนาดเล็ก พบว่าสู ญเสี ยเวลารวมทั้งสิ้ น 3 วินาทีต่อชิ้น
หรื อถ้าเทียบเป็ นอัตราความสูญเสี ยของชิ้นงานที่ผลิตได้
1,803 ชิ้ น ต่ อ วัน คิ ด เป็ นเวลาสู ญ เสี ย อยู่ที่ 90.15 นาที
ต่อวัน
เมื่อพิจารณาจากความสู ญเปล่า 7 ประการในสถานี
งานที่ 2 พบว่ า สาเหตุ ท่ี ท ํา ให้ เกิ ด เวลาสู ญ เปล่ า คื อ
การเคลื่อนไหวที่ เกิ ดจากการเอื้ อมมื อหยิบมากเกิ นไป
พบว่าสู ญเสี ยเวลารวมทั้งสิ้ น 4.16 วินาที ต่อชิ้น หรื อถ้า
เที ย บเป็ นอัต ราความสู ญ เสี ยของชิ้ น งานที่ ผ ลิ ต ได้
1,803 ชิ้ น ต่ อ วัน คิ ด เป็ นเวลาสู ญ เสี ยอยู่ที่ 125.01 นาที
ต่อวัน [9]

(1)

CT คื อ Cycle time (วิ น าที , s) max CT คื อ Cycle time
สูงสุ ด (วินาที, s) station or man คือ สถานี งานหรื อจํานวน
คน (สถานี/คน หรื อ stations/mans)
ผูว้ ิจัยได้ท ําการสํารวจสภาพปั ญหาเพื่ อให้มองเห็ น
ปั ญ หาที่ แท้จริ งและเพื่ อให้ ระบบการทํางานไหลอย่าง
ต่อเนื่ องโดยปราศจากความสูญเปล่าต่างๆ ซึ่งเป็ นสาเหตุที่
ทําให้ กระบวนการผลิ ตไม่ สามารถผลิ ตชิ้ นงานได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า โดยจําแนกตามหลักการความสู ญ
เปล่า 7 ประการ ประกอบด้วย 1) ความสู ญเสี ยเนื่ องจาก
การผลิ ต มากเกิ น ไป (Overproduction) 2) ความสู ญ เสี ย
เนื่ องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 3) ความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการขนส่ ง (Transportation) 4) ความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการเคลื่ อ นไหว (Motion) 5) ความสู ญเสี ย
เนื่ องจากกระบวนการผลิ ต (Processing) 6) ความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการรอคอย (Delay) และ 7) ความสู ญเสี ย
เนื่ องจากการผลิ ตของเสี ย (Defect) ความสู ญ เปล่ าทั้ง 7
ประการนี้ เป็ นสิ่ งไม่ มี ความจําเป็ นและไม่ ได้ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ ดังนั้นควรจะทําการลดความสู ญเปล่าเหล่านี้ ลง
โดยใช้หลักการ ECRS ซึ่ งประกอบไปด้วย การกําจัดงาน
ที่ ไม่จาํ เป็ นออก (Eliminate) การรวมงาน (Combine) การ
จัดลําดับขั้นตอนการทํางานใหม่ (Rearrange) และการทํา
ให้กระบวนการทํางานง่ายขึ้น (Simplify) [8]
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2.2.2 การวิเคราะห์ ปัญหาทีแ่ ท้ จริงโดยใช้ แผนผังก้ างปลา
เครื่ องจักร

คน
เกิดความเมื่อยล้า
ในการทํางาน
เป็ นวิธีการทํางานที่
บริ ษทั กําหนดขึ้น
การทํางาน พนักงานจะต้องยืน
ทํางานวันละ 8-10 ชัว่ โมง
Pin ประกอบมีขนาดเล็ก

พนักงานใหม่
พนักงานขาดความชํานาญ
เกิดความบกพร่ องบ่อยที่
เครื่ องตรวจสอบ
ความผิดพลาดจากตัว
โปรแกรมของเครื่ องจักร
เกิดความยุง่ ยากในการหยิบจับ Pin

ขนาดของ Pin ตรงตาม

การจัดวาง Pin ในลักษณะที่อยู่

ความต้องการของลูกค้า

รวมกันโดยไม่มีการจัดเรี ยง
ชิ้นส่วนมีครี บ
เกิดจาระบีกระบวนการ
ผลิตก่อนหน้า
วิธีการ

วัตถุดิบ

Jig knob (W/L) ยังไม่ได้ปรับปรุ งในระบบอัตโนมัติ
Jig Knob (W/L) ไม่สามารถทํางานอัตโนมัติ
เครื่ องจักรมีระบบความปลอดภัยในการทํางานจึงทําให้
ต้องใช้เวลาในการกดปุ่ม Start นาน
ต้องกดปุ่ม Start ค้างที่เครื่ องฉี ดจาระบี Case
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นกับสายการผลิต
Power main A-Plat No.1
(สถานีงานทีที่ 1, 2)
ขั้นตอนการทํางานที่ทาํ ให้พนักงานทํางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานพนักงานต้องใช้มือข้างหนึ่งประคองชิ้นงาน
เป็ นวิธีการในการประกอบชิ้นงาน
พนักงานมีการเอื้อมมือในการหยิบจับชิ้นงาน
ชิ้นงานวางห่างจากตัวพนักงาน
พื้นที่การทํางานมีจาํ กัด

รู ปที่ 4 แผนผังก้างปลาแสดงความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต Power main A-Plat No.1
2.3 การหาแนวทางการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง สายการผลิ ต
Power main A-Plat No.1
จากการวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ความสู ญ เปล่ าต่ างๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในขั้น ตอนการประกอบชิ้ น งานสถานี ง านที่
1 และ 2 ของสายการผลิ ต Power main A-Plat No.1
สามารถหาแนวทางการปรับปรุ งวิธีการทํางานได้โดยใช้
หลักการ ECRS จากการศึ กษาวิธีการทํางานและข้อมูล
ด้านเวลามาตรฐาน เพื่ อ นํามาใช้ในการวิเคราะห์ แ ละ
ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ บกพร่ องต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิตในกระบวนการผลิตยาง
ขอบตัวถังรถยนต์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
โดยใช้ห ลัก การทั่ ว ไปของการปรั บ ปรุ ง งาน ECRS
พบว่า หลัง จากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการในแผนก

ตรวจสอบชิ้ น งานสายการผลิ ต FRO 2 โดยใช้ Hanger
แท น การใช้ Jig Sliding ส าม ารถ ลด ขั้ น ต อน การ
ปฏิ บัติ ง านลง 2 ขั้น ตอน จากทั้ง หมด 9 ขั้น ตอนเป็ น
7 ขั้น ตอน โดยสามารถลดรอบเวลาการทํางานต่อ ชิ้ น
จาก 1.00 นาที ต่ อ ชิ้ น เป็ น 0.66 นาที ต่ อ ชิ้ น ส่ ง ผลให้
ประสิ ท ธิ ภาพการทํางานเพิ่ มขึ้ น จากเดิ มร้ อยละ 47.52
[10] รวมถึ งการนําหลัก การ ECRS ไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
ปรับปรุ งกําลังการผลิตของกระบวนการผลิตนมพลาสเจอร์ ไรส์ โดยพบว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานในปั จจุบนั
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 เนื่ องจากมี เ วลาในการรอคอย
ระหว่างกระบวนการ และมีตน้ ทุ นการผลิตที่ สูง จึ งทํา
การปรั บ ปรุ ง โดยรวมหลัก การการศึ ก ษางาน การจัด
สมดุ ล การผลิ ต และการปรั บ ปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ทําให้
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สามารถลดจํานวนพนักงานและต้นทุนรวมลงได้ ส่ งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 76.28
[11] และการลดความสู ญเปล่าในกระบวนผลิตชิ้นส่ วน
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ โดยพ บ ปั ญ ห าต้ น ทุ น เชิ งลบ ใน
สายการผลิตขดลวด ซึ่ งเกิดจากของเสี ยในกระบวนการ
จึ งทําการออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ วยในการทํา งาน พบว่า
สามารถลดต้นทุ นรวมลงได้จาก 22,444.46 บาท เหลื อ
22,300.92 บาท และยัง สามารถเพิ่ ม กําลังการผลิ ต ได้
มากกว่า 2,000 ชิ้ น ส่ งผลให้กาํ ไรต่อเดื อนเพิ่มขึ้ น [12]
นอกจากนี้ แล้ว ยัง มี ก ารใช้ห ลัก การศึ ก ษางาน (Work
study) ใน การปรั บ ปรุ งกํ า ลั ง การผลิ ต ใน สายการ
ประกอบชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ โดยทํา การศึ ก ษาสายการ
ประกอบชิ้ น งาน 2 สาย พบว่า การทํา งานหยุด ชะงัก
เนื่ องจากมี จุดคอขวดเกิ ดขึ้ น ในสายการประกอบแรก
จึงทําการปรับปรุ งโดยการลดรอบเวลาการผลิตของการ
ทํางาน สามารถลดรอบเวลาการผลิตที่เป็ นจุดคอขวดลง
ได้ร้อยละ 14.66 [13]

รู ปที่ 5 การหยิบจับชิ้นงานประกอบ Knob (W/L) ก่อน
การปรับปรุ ง
จากรู ป ที่ 5 แสดงให้เห็ น ปั ญ หาและการทํางานที่ มี
ความยุง่ ยากในการจับชิ้นส่ วนในการประกอบ โดย pin
มี ข นาดเล็ ก มาก ทํ า ให้ พ นั ก งานหยิ บ จั บ เพื่ อ นํ า มา
ประกอบยาก โดยมีเวลาในการทํางานของสถานีงานที่ 1
เท่ากับ 17.27 วินาทีต่อชิ้น จึงทําการปรับปรุ งโดย
1) การทําให้ ง่ายขึ้ น (Simplify) คื อ การออกแบบและ
จัด ทําอุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการจัด เรี ยง Pin แสดงดังรู ป ที่ 8
(หมายเลข 1) ทําให้ง่ายต่อการหยิบจับชิ้ นงาน เวลาใน
การทํางานของพนักงานเร็ วขึ้นจากเดิม และทําการเพิ่ม
อุ ป กรณ์ ช่ วยใน การห ยิ บ จั บ Pin ขึ้ น มาป ระกอบ
(หมายเลข 2) โดยเปลี่ ยนจากการใช้คี มในการหยิบจับ
ชิ้นงานให้เป็ นระบบแบบดูดโดยใช้ลมช่วยในการจับวาง
2) การขจัดงานที่ไม่จาํ เป็ น (Eliminate) คือ การปรับปรุ ง
เครื่ องฉี ดจาระบี โดยไม่ตอ้ งทําการกดปุ่ ม Start ค้างไว้
จน Jig ไหลเข้ า ไปภายในตั ว เครื่ อง โดยปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมการทํางานของเครื่ องและเพิ่มตัวช่วยที่ ทาํ ให้
เครื่ องทํางานอัตโนมัติ พบว่าหลังขั้นตอนการปรับปรุ ง
งานในสถานี งานที่ 1 ใช้เวลาในการทํางาน 14.93 วินาที
ต่อชิ้น

3. ผลการทดลอง

3.1 ก ารป รั บ ป รุ งป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารทํ างาน ข อ ง
สายการผลิต Power main A-Plat No.1
1. สถานีงานที่ 1
จากการทํางานของพนักงานแบบเดิ มมีความยุง่ ยาก
ในการจับชิ้ นส่ วนในการประกอบ โดยพนักงานจะใช้
คีมในการหยิบจับชิ้นส่วนเพื่อทําการประกอบ เนื่ องจาก
Pin มีขนาดเล็กและการจัดวางในลักษณะที่อยูร่ วมกันทํา
ให้ยากต่อการหยิบจับ ส่ งผลให้เกิดเวลาสู ญเปล่าในการ
ทํางาน
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รู ปที่ 8 การประกอบ knob (D/C) (ก่อนการปรับปรุ ง)
จึงทําการปรับปรุ ง โดยการทําให้ง่ายขึ้น (Simplify)
คือ การเพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงานในส่วนของ
การประกอบชิ้ น งาน พบว่าพนัก งานมี ก ารทํางานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น การเปลี่ ย นขั้น ตอนในการ
ทํ า งาน (Rearrange) ให้ พ นั ก งานสามารถประกอบ
ชิ้นงานด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกัน ใช้เวลาการทํางาน
15.70 วินาทีต่อชิ้น

รู ปที่ 6 การหยิบจับชิ้นงานประกอบ Knob (W/L) หลัง
การปรับปรุ ง

รู ปที่ 7 เครื่ องฉี ดจาระบี (หลังการปรับปรุ ง)
2. สถานีงานที่ 2
จากการทํางานของพนักงานแบบเดิมที่ไม่มีอุปกรณ์
ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน มี การประกอบชิ้นงานโดยใช้
มื อ ขวาประกอบเพี ย งข้า งเดี ย ว มื อ ซ้ า ยใช้ ป ระคอง
ชิ้นงานไว้ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามหลักการทํางานของมือทั้ง
สองข้าง ทําให้พนักงานทํางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ใช้
เวลาในการทํางาน 19.21 วินาทีต่อชิ้น แสดงดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 9 การประกอบ Knob (D/C) (หลังการปรับปรุ ง)
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4. สรุปผล

ให้ง่ายต่อการหยิบจับชิ้นงานที่จากเดิมใช้คีมในการหยิบ
จับชิ้นงานปรับปรุ งเป็ นระบบแบบดูดโดยใช้ลม และทํา
การปรั บ ปรุ งระบบการทํางานของเครื่ องฉี ด จาระบี ที่
ชิ้นส่ วนประกอบ Knob (W/L) จากการที่ พนักงานต้อง
ใช้มื อ เลื่ อ นเข้า ออกด้ว ยตัว เองเปลี่ ย นให้ เป็ นระบบ
อัตโนมัติพร้อมกับปรับปรุ งระบบการทํางานของเครื่ อง
ฉี ดจาระบีที่ชิ้นส่วนประกอบ Case จากการที่ตอ้ งทําการ
กดปุ่ ม Start ค้างไว้เปลี่ยนให้พนักงานกดปุ่ ม Start แล้ว
สามารถปล่อยมือได้เลย รอบเวลาในการทํางานก่อนการ
ปรับปรุ ง 17.27 วินาทีต่อชิ้น สามารถลดเวลาการทํางาน
ลงได้เหลือ 14.93 วินาที ต่อชิ้น คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพได้
ร้ อ ยละ 13.55 และจากการปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารทํา งานใน
สถานี ง านที่ 2 โดยการเพิ่ ม อุ ป กรณ์ ช่ วยในการจับ ยึด
ชิ้นงานในส่ วนของการประกอบชิ้นงาน เปลี่ยนวิธีการ
ทํางานจากเดิ มที่ ใช้มือ ขวาในการทํางานในขณะที่ มื อ
ซ้ายประคองชิ้นงานไว้ ให้มือทั้งสองข้างสามารถทํางาน
ได้พร้อมกัน รอบเวลาในการทํางานก่อนการปรับปรุ ง
19.21 วินาที ต่อชิ้น สามารถลดเวลาการทํางานลงเหลือ
15.70 วิ น าที ต่ อ ชิ้ น คิ ด เป็ นประสิ ท ธิ ภ าพได้ร้ อ ยละ
18.27 จากเวลาในการผลิตที่ ลดลงหลังทําการปรับปรุ ง
เมื่ อนําค่ าที่ ได้ม าทําการคํานวณ พบว่าจํานวนชิ้ น งาน
จากเดิ ม 187 ชิ้ น ต่ อ ชั่ ว โมง เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 220 ชิ้ น ต่ อ
ชัว่ โมง ส่ งผลให้ปริ มาณการค้างส่ ง (back order) ลดลง
จากเดิมร้อยละ 16.50 เหลือร้อยละ 13.22 แสดงดังตาราง
ที่ 1สามารถเพิ่มโอกาสในการส่ งมอบได้ทันตามความ
ต้องของลูกค้าได้ และจากผลการปรับปรุ งเมื่อสามารถ
ลดรอบเวลาในการทํางานลงโดยเป็ นไปตามค่าเป้ าหมาย
ที่ กาํ หนดไว้ ทําให้ค่ าสมดุ ลการผลิ ตของขั้น ตอนการ
ประกอบชิ้ น งานเพิ่ ม ขึ้ นจากเดิ ม ร้ อ ยละ 84.73 เป็ น
ร้ อ ยละ 90.89 แสดงดัง รู ป ที่ 10 และจากแนวทางการ

จ าก ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล เว ล าใน ก าร ทํ างาน ข อ ง
สายการผลิต Power Main A-plant No.1 คือ 1) ขั้นตอน
การฉี ดขึ้นรู ป ใช้เวลาในการทํางาน 15.58 วินาที ต่อชิ้น
2) ขั้นตอนการประกอบชิ้ น งาน ใช้เวลาในการทํางาน
19.21 วินาที ต่อชิ้น และ 3) ขั้นตอนการบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้
เวลาในการทํางาน 0.08 วินาทีต่อชิ้น พบว่าขั้นตอนที่ 2
เป็ นจุดคอขวดเนื่ องจากใช้เวลาในการทํางานมากที่ สุด
จึ งทําการศึ กษาวิธีการทํางานในขั้นตอนดังกล่าว โดย
ประกอบด้วย 4 สถานี งาน และจากการกําหนดรอบเวลา
การทํางานตามเป้ าหมายไว้ที่ 18.22 วินาทีต่อชิ้น พบว่า
สถานี ง านที่ 2 มี ร อบเวลาในการทํา งานมากกว่ า ค่ า
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อค่าสมดุลการผลิตและ
ส่ งผลให้กาํ ลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า จากนั้นระบุ สาเหตุของปั ญ หาโดยใช้หลักความ
สู ญ เปล่ า 7 ประการ เพื่ อ แจกแจงประเภทของปั ญ หา
พบว่า สาเหตุ เกิ ดจากพนัก งานมี ก ารทํางานเกิ น ความ
จําเป็ นและการเคลื่ อนไหวมากเกิ นไปจากการหยิบจับ
ชิ้ น ส่ ว นในการประกอบชิ้ น งาน ส่ ง ผลให้ พ นั ก งาน
ปฏิบตั ิงานล่าช้า ทํางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ทําให้รอบ
เวลาการทํางานของขั้น ตอนการประกอบชิ้ น งานของ
สายการผลิตดังกล่าวมาก ทําการหาสาเหตุที่แท้จริ งของ
ปั ญ หาโดยใช้แ ผนผัง ก้า งปลา แล้ว ทํา การปรั บ ปรุ ง
วิธีการทํางานเพื่อลดรอบเวลาในการทํางานของขั้นตอน
การประกอบชิ้นงานให้เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ด้ว ยหลัก การ ECRS ในสถานี ก ารทํางานที่ 1 และ
สถานี ก ารทํางานที่ 2 เริ่ ม จากทํา การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
ทํางานในสถานี ที่ 1 โดยการออกแบบและจัดทําอุปกรณ์
ช่วยในการจัดเรี ยงชิ้ นส่ วนในการประกอบ (Pin) และ
เพิ่มอุปกรณ์ ช่วยในการหยิบจับ Pin ขึ้นมาประกอบ ทํา
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ปรั บ ป รุ งดั ง กล่ า วสามารถนํ า ไป ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สายการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องได้

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชี ย งราย สําหรั บ พัฒ นา
ศัก ยภาพนั ก ศึ ก ษา ปี งบประมาณ 2558 คณะผู ้วิ จั ย
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ สนั บ สนุ น งบ ป ระม าณ วิ จั ย
ขอขอบคุณบริ ษทั วาลีโอ ไนล์ส (ประเทศไทย) จํากัด ที่
ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการดําเนินงานวิจยั

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ให้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

รู ปที่ 10 การเปรี ยบเทียบรอบเวลาในการประกอบชิ้นงานของสายการผลิต Power main A-Plat No.1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบค่าสมดุลการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุ ง
Before
After
∑ CT
∑ CT
ค่ าสมดุลการผลิต =
ค่ าสมดุลการผลิต =
*100
*100
maxCT *stationor man
maxCT *stationor man
59.26s
65.11s
ค่ าสมดุลการผลิต =
ค่ าสมดุลการผลิต =
*100
*100
(19.21s)*(4mans)
(16.30s)*(4mans)
= 84.73%

จํานวนชิ้นต่ อชั่วโมง = 3600 s = 187 ชิ้น/ชัว่ โมง

= 90.89%
จํานวนชิ้นต่ อชั่วโมง = 3600 s = 220 ชิ้น/ชัว่ โมง
16.30s

กําหนดค่าความเผือ่ ที่ 15%
ดังนั้น จํานวนชิ้นงานเท่ากับ 187x0.85
= 158 ชิ้น/ชัว่ โมง

กําหนดค่าความเผือ่ ที่ 15%
ดังนั้น จํานวนชิ้นงานเท่ากับ 220x0.85
= 187 ชิ้น/ชัว่ โมง

19.21s
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