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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงกระบวนการทาํงานในสายการผลติตดิตัง้ดัม๊พ ์(Mounting Dump) ของ
บรษิทั ตวัอย่างที่มคีวามต้องการของลูกคา้ 364 วนัต่อคนั โดยพยายามกําจดั และลดงานที่ไม่ก่อใหเ้กดิมูลค่าเพิม่ต่อ
สายการผลติซึง่ไดแ้ก่ งานทีเ่ป็นจุดคอขวด ความสญูเปล่าเน่ืองจากการรอคอย การเคลื่อนไหวทีเ่กนิจาํเป็น งานเสยี และ
งานที่ต้องนํากลบัซ่อมทําใหม่เพื่อลดต้นทุนของการผลติ ซึ่งเกิดจากปญัหาที่ไม่มเีคยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
ทํางาน สายการผลติมกีารทํางานที่ซบัซ้อนทําใหก้ระบวนการทํางานขาดความต่อเน่ือง เครื่องมอืที่ใชใ้นการดําเนินงาน
วจิยัน้ี ประกอบด้วย เครื่องมอืควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ชนิด สําหรบัการเก็บข้อมูล และวเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหา 
การศกึษาการทํางาน การปรบัปรุงผงัโรงงาน เทคนิคการจดัสมดุลสายการผลติ ดว้ยหลกัเกณฑ ์ECRS ผลการดําเนิน
งานวจิยัสามารถควบคุมรอบเวลาการผลติ ไมใ่หเ้กนิค่าจงัหวะความตอ้งการของลกูคา้ที ่1,800 วนิาทต่ีอคนั ไดทุ้กสถานี
งาน รอบเวลาการผลติรวมลดลง 300 วนิาทต่ีอคนัคดิเป็น 1.03% ลดต้นทุนจากการซ่อมส ี122,304 บาทก่อนการ
ปรบัปรงุได ้100% ลดตน้ทุนจากการเปลีย่นแบตเตอรี ่179,240 บาทก่อนการปรบัปรุงได ้100% ลดตน้ทุนจากการเปลีย่น
สายลม 108,825บาทก่อนการปรบัปรงุได ้100% และสามารถกาํหนดเวลามาตรฐานการทาํงานใหก้บัพนกังานได ้
 

คาํสาํคญั : สมดุลสายการผลติ งานคอขวด รอบเวลาการผลติ จงัหวะความตอ้งการของลกูคา้ 

 
Abstract 

This research aims to improve the Adam Leipzig (Mounting Dump) installation product line of an 
example company which needs to manage all 364 cars per day of customer requirement. By attempt to reduce 
non-value added tasks which are the bottleneck work, waiting time, the excessive process and repair product 
for reduce cost of production. Because of no standard of work and the complicated of product line were caused 
the lack of continuity. The equipments which using in this research consists of 7 types of quality control tool in 
order to collect the data and analyze the cause of problem. Moreover, study the process of work, improvement 
of plant layout and the techniques to balance product line by using ECRS’s regulation. The result is able to 
control production cycle not to exceed 1,800 second per car of customer demand. The cycle product line 
reduces to 300 second per car representing 1.03%. Repairing cost before improvement is reduced to 122,304 
baht or represented to 100%. The replacing battery before improvement is decreased to 108,825 baht or 
represented to 100% and able to set up the standard time for employees too.  
 
Keywords : Line Balancing, Bottleneck, Cycle Time, Takt Time
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1. บทนํา 
 ในสภาวะป ัจจุ บัน  ผู้ป ระกอบการที่ ส ามารถ 
ทําสนิคา้ดมีคีุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการจะไดเ้ปรยีบ
ผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ เน่ืองจากลกูคา้มทีางเลอืกทีม่าก
ขึ้น และการที่จะได้รบัความเชื่อถือจากลูกค้าสนิค้านัน้
จะตอ้งไดคุ้ณภาพ (Quality) ตามทีลู่กคา้กําหนด และที่
สาํคญัตน้ทุน (Cost) ในการผลติตอ้งตํ่าเพื่อใหส้ามารถ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ในธุรกจิประเภทเดยีวกนัได ้ การสง่มอบ
(Delivery) ตรงตามกําหนดเวลา ซึง่เป็นสาเหตุทีท่าํใหแ้ต่
ละองค์กรจะต้องทําการวางแผนเพื่อทําการปรับปรุง
ประสทิธภิาพในสายการผลติให้มปีระสทิธภิาพมากที่สุด 
บรษิทัตวัอยา่ง เป็นหน่ึงใน ผูป้ระกอบการผลติรถบรรทุก
ดมัพ ์(Dump Truck) ทีด่าํเนินธุรกจิมานานกวา่ 45 ปี ได้
พยายามพฒันาและปรบัปรุงวธิกีารทํางานเพื่อใหไ้ดส้่วน
แบ่งในตลาด (Market Share) ใหไ้ดม้ากกวา่ 50% ของ
ตลาดทัว่ประเทศ ปจัจุบนับรษิทัไม่สามารถผลติงานไม่
ทนัตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเกิดจากปญัหา
สายการผลติเกดิความไม่สมดุล บางสถานีงานมรีอบเวลา
การผลติ (Cycle Time) มคี่าเกนิ Takt Time มงีานเสยี 
(Defect) ขึน้ในกระบวนการผลติทําใหเ้กดิต้นทุน (Cost) 
ในการนํางานกลบัมาซ่อมใหม่ (Rework) และการทํางาน
ของพนักงานยงัไม่มเีวลามาตรฐาน (Standard Time) 
และขาด เอกสารการปฏิบัติ ง านที่ เ ป็ นมาตรฐาน
(Operation Standard) ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัใน
การพฒันาปรบัปรุงกระบวนการตดิตัง้ดมัพ ์ (Mounting 
Dump) เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามเวลาที่กําหนด 
(Takt Time) ลดตน้ทุนจากการซ่อมงานทีเ่กดิจากขัน้ตอน
การทาํงานทีไ่มเ่หมาะสม 

1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

เพื่อจดัสมดุลสายการผลติ (Line Balancing) และลด
ต้นทุน (Cost) ในการซ่อมงาน (Rework) และเปลี่ยน
อะไหล่ ตดิตัง้ดัม๊พ ์ (Mounting Dump) พรอ้มทัง้เพื่อหา
เวลามาตรฐาน (Standard Time) และจดัทาํเป็นเอกสาร
การปฏบิตังิานที่เป็นมาตรฐาน(Operation Standard) 
ใหก้บัพนกังาน 

1.3. ขอบเขตของงานวิจยั 
 งานวิจัย น้ี เ ป็ นกา รศึกษากร ะบวนการผลิต
สายการผลติตดิตัง้ดัม๊พ ์ (Mounting Dump) เพื่อลดรอบ
เวลาการผลติ (Cycle Time) ในขัน้ตอนทีม่คี่าเกนิ Takt 

Time ลดต้นทุนจากการซ่อมงาน (Rework) และเปลี่ยน
อะไหล่ ด้วยวิธีการจดัสมดุลสายการผลิตโดยใช้เหลัก
เกณฑ์ ECRS โดยเลอืกศกึษาเฉพาะกระบวนการผลติ
สายการผลติตดิตัง้ดัม๊พ ์ (Mounting Dump) ของบรษิทั
ตวัอยา่งเทา่นัน้ 
2. ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement) 

ผลผลติตามแนวคดิวทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่ทีส่ามารถวดั
ค่าได ้ ทําให้สามารถมองเหน็ได้ว่า การทํางานนัน้มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลหรอืไม่ โดยอาจใช้แนว
ทางการเพิ่มผลผลิตตามความเหมาะสมขององค์กร
ดงัต่อไปน้ี 
1) ใชป้จัจยัการผลติเท่าเดิม แต่ทาํใหผ้ลติผลเพ่ิมขึน้ 
2) ใชป้จัจยัการผลติน้อยลง แต่ทาํใหผ้ลติผลเท่าเดิม 
3) ใชป้จัจยัการผลติน้อยลง แต่ทาํใหผ้ลติผลเพ่ิมขึน้ 
4) ใชป้จัจยัการผลติเพ่ิมขึน้ แต่ทาํใหผ้ลติผลเพ่ิมขึน้
มากกวา่ 
5) ลดจาํนวนผลติผลลงจากเดมิ โดยลดอตัราการใชป้จัจยั
การผลติในอตัราสว่นทีม่ากกวา่ [1] 
 2.1.1 อตัราผลติภาพ คอื อตัราสว่นของผลผลติ
จรงิ (Output) ต่อทรพัยากรทีใ่ชจ้รงิ (Input) โดยสามารถ
คาํนวณไดด้งัสมการที1่ [5] 
  

อตัราผลติภาพ    =  
 
2.2 ความสญูเปล่า 7 ประการ 

ความสูญเปล่า 7 ประการได้แก่ ความสูญเสีย
เน่ืองจากการผลติมากเกนิไป ความสญูเสยีเน่ืองจากการ
เก็บวสัดุคงคลงั ความสูญเสยีเน่ืองจากการขนส่ง ความ
สูญเสยีเน่ืองจากการเคลื่อนไหว ความสูญเสยีเน่ืองจาก
กระบวนการผลติ ความสญูเสยีเน่ืองจากการรอคอย และ
ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลติของเสยี [2] 
2.3 เคร่ืองมือควบคมุคณุภาพทัง้ 7 (7QC Tools) 

เป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการแกป้ญัหาทางดา้นคุณภาพ
ในกระบวนการทํางาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทัว่ไปของ
ปญัหา การเลือกปญัหา การสํารวจสภาพปจัจุบนัของ
ปญัหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปญัหา ที่
แทจ้รงิเพื่อการแกไ้ขไดถู้กตอ้งตลอดจนช่วยในการจดัทํา
มาตรฐานและควบคุมตดิตามผลอยา่งต่อเน่ือง เครื่องมอื

Output 
 Input  (1) 
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ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ
(Check Sheet) แผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram) 
กราฟ (Graph) ผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect 
Diagram) ผงัการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิ
ควบคุม (Control Chart)และฮสิโตแกรม (Histogram) [9] 
2.5   การศึกษางาน (Work Study) 

2.5.1ศกึษาวธิกีารทาํงาน (Method Study) 
การศึกษาวิธีการทํางานเ ป็นการบันทึก  และ

วิเคราะห์วิธีการทํางานที่เป็นอยู่ หรือเสนอใหม่อย่างม ี
ระบบเป็นเครื่องมอืเพื่อพจิารณา และประยุกต์ใหง้่ายขึน้
รวมทัง้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดย
การศกึษาวธิกีารจะชว่ยปรบัปรุง กระบวนการ การวางผงั
โรงงาน ออกแบบโรงงานและอุปกรณ์  ช่วยลดความ
เมื่อยลา้ของพนักงา่ย ยดึหลกักายศาสตร ์ (Ergonomic) 
และสิง่แวดลอ้มในการทาํงาน [1,4,5] 

2.5.2 การวดัผลงาน (Work Measurement) 
การวดัผลงาน คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานใน

การทาํงาน (Standard Time) โดยเทคนิคการวดัผลงานที่
นิยมใช้เ น่ืองจากความแม่นยําในการเก็บข้อมูลคือ 
การศึกษาเวลาโดยตรง หมายถึง การจับเวลาขณะ
พนักงานปฏิบัติงาน จากนัน้คํานวณเวลาทํางานปกต ิ
(Normal Time) ประเมนิอตัราการทาํงาน (Rating) และ
คดิเวลาเผื่อ (Allowance) แลว้จงึคํานวณเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) [3] 
2.6 การวิเคราะหก์ระบวนการ (Process Analysis) 
 แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Outlined 
Process Chart) และแผนภูมกิารไหลของกระบวนการ
ผลติ (Flow Process Chart) เป็นเทคนิคทีนิ่ยมนํามาใช้
ในการวเิคราะห์กระบวนการ โดยมกีารเขยีนสญัลกัษณ์
แทนประเภทของการทาํงานดงัแสดงในตารางที ่1 [1,6]  
ตารางที ่1 สญัลกัษณ์กระบวนการดาํเนินงาน 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 

 การปฏบิตังิาน 

 การตรวจสอบ 

 การขนสง่ 

D การรอคอย 

 การจดัเกบ็ 

2.7 หลกัเกณฑ ์ECRS 
Eliminate - ขจดังานทีไ่มจ่าํเป็นออกจากกระบวนการ 
Combine- รวมงานทีท่าํลกัษณะใกลเ้คยีงกนัเขา้ดว้ยกนั 
Rearrange –จดัลาํดบัขัน้ตอนการทาํงานใหม ่
Simplify – ปรบัปรงุการทาํงานใหง้า่ยขึน้ [8] 
2.8 การจดัสมดลุสายการผลิต (Line Balancing) 

สมดุลสายการผลติ คอื การจดัเวลาในแต่ละสถานีให้
สมัพนัธ์กนัหรอืใกลเ้คยีงกนัเพื่อลดเวลาสูญเปล่าอนัเกดิ
จาก การลา่ชา้ของงาน [10] 

2.8.1 จุดคอขวด (Bottleneck) คอื สภาวะของการ
เคลื่อนตัวหรือการไหลของสิ่งใด ๆ ที่ เกิดอุปสรรค
เน่ืองจากช่องทางแคบลง เป็นผลให้เคลื่อนตวัไปได้ยาก
ขึน้หรอืชา้ลง มกีารตดิขดัของสิง่นัน้ ๆ หน้าชอ่งทางผา่น 

2.8.2 รอบเวลาการผลติ (Cycle Time) คอื เวลาที่
พนักงานใช้ในการดําเ นินการผลิตตามที่แต่ละคน
รบัผดิชอบในแต่ละรอบการทาํงาน โดยพนกังานหน่ึงคน
อาจจะรบัผดิชอบงานเพยีงงานเดยีว หรอื หลายงานกไ็ด ้
ซึ่งจะเริ่มนับตัง้แต่จุดเริ่มต้นของงานนัน้จนถึงเวลาที่
กลบัมาตัง้ตน้เพือ่จะเริม่ทาํการผลติในรอบต่อไป 

2.8.3 จงัหวะความต้องการของลูกคา้ (Takt Time) 
คอื ค่าอตัราความต้องการสนิค้าของลูกค้าที่ใชใ้นการ
กําหนดจงัหวะการทํางานเพื่อรองรบัความต้องการของ
ลกูคา้  หรอืกําหนดอตัราการผลติใหเ้ท่ากบัอตัราการขาย
โดยสามารถคาํนวณไดด้งัสมการที ่2 [7] 

 
Takt Time =  
 
หน่วยของ T/T คอื เวลาต่อชิน้งาน 1 ชิน้  

3. วิธีดาํเนินงานวิจยั  
3.1 สภาพของปัญหา 
 จากการศึกษาสภาพปจัจุบันของสายการผลิต
ตัวอย่างด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป
(Outlined Process Chart) สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่1
โดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาเพื่อให้สามารถมองเห็น
ขัน้ตอนการผลติไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
    จากรูปที่ 1แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป 
(Outline Process Chat) สามารถอธบิายได้ดงัน้ี 
สายการผลติตดิตัง้ดัม้ (Dump Truck) แบง่การผลติออก 

เวลาทาํงานปกตสิทุธใินหน่ึงเดอืน    (2) 
 จาํนวนชิน้งานทีต่อ้งการต่อเดอืน  
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 เป็นสองสว่นหลกั คอื 1) SUB ASS’Y LINE เป็นการ
เชื่อม และประกอบ Sub Frame รวมทัง้การเตรยีมงาน
ระบบน้ํามนัซึง่มจีํานวนสถานีงานทัง้หมด 6 สถานี ไดแ้ก่ 
1) เตรยีมงาน S/F 2) ประกอบ S/F 3) เชื่อม S/F 4) ชุบสี
ดาํ S/F 5) ประกอบ S/F เขา้กบั HY และ 6) เตรยีมงาน
ระบบน้ํามนั สว่นสายการผลติหลกั (MAIN LINE) ซึง่เป็น
สายการผลติหลกัประกอบดว้ยจํานวนสถานีงาน12สถานี 
คอื 1) ตดิตัง้ PTO 2) ตดัท้าย C/H และประกอบสายคนั
ชกั 3)ใชเ้หลก็ดาม C/H 4) นํา SUB ASS’Y LINE 
ประกอบเขา้กบั MAIN LINE แลว้ใสส่าแหรก 5) ตดิ
อุปกรณ์ที ่S/F และไม ้6) ตดิตัง้งานระบบน้ํามนั 7) ระบบ
ส่งกําลังและกรองน้ํามัน 8) ติดตัง้กระบะ 9) ติดตัง้
อุปกรณ์ล็อคฝาท้าย 10) ตดัท้ายและเชื่อมอุปกรณ์ 11) 
งานระบบไฟหวัเก๋ง และไฟทา้ย 12) Inter Check เมื่อมี
การลงไปสงัเกตกระบวนการผลติอย่างใกล้ชดิผู้วจิยัพบ
ปญัหาที่เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ คอื การทํางานของ
พนักงานยงัไม่มีเวลามาตรฐาน และเอกสารการ
ปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐาน เกิดงานเสยี (Defect) ขึ้นใน
กระบวนการผลิตทําให้เกิดต้นทุน (Cost)ในการนํางาน
กลบัมาซ่อมใหม ่(Rework) ขอ้มลูดงัแสดงในตารางที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2 จาํนวนงานเสยีในสายการผลติตวัอยา่ง 

เดือน ค่าซ่อมสี ซ่อมสาย แบตเตอร่ี 

   ม.ค 54 20,384 19,600 26,700 

ก.พ. 54 20,384 16,470 28,740 

ม.ีค.54 20,384 21,060 39,420 

 เม.ย.54 20,384 16,695 30,940 

พ.ค.54 20,384 15,000 22,500 

ม.ิย.55 20,384 20,000 30,940 

รวม 122,304 108,825 179,240 

ตารางที่ 1  เป็นข้อมูลต้นทุนที่เกิดจากการซ่อมส ี
Chassis ในกระบวนการผลิตซึ่งมกีารซ่อม 100 % 
หลงัจากมกีารเชื่อมติดตัง้ดัม๊พ์ซึ่งสาเหตุเกิดจากสะเก็ด
ไฟในการเชื่อมโดยมตีน้ทุนในการซ่อมคนัละ 56 บาท คดิ
เป็นเงนิ 122,304 บาท ค่าเปลี่ยนสายลมที่ตดิอยู่บน 
Chassis ซึง่มรีอยรัว่ และมรีอยตําหนิทีเ่กดิจากการเชื่อม 
108,825 บาท ค่าเปลี่ยนแบตเตอรีท่ี่ตดิตัง้แลว้บรเิวณ
ดา้นขา้ง Chassis ซึ่งมรีอยรัว่ และรอยตําหนิทีเ่กดิจาก
การเชื่อม 179,240 บาท 

สถานีงานบางสถานีมรีอบเวลาการผลติเกนิค่า Takt 
Time ที ่30 นาท ีแสดงในรปูที ่2 

 

รปูที ่1 แผนภมูกิระบวนการโดยสงัเขปของสายการผลติตดิตัง้ดัม้พ ์
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 จากรปูที ่3 พบว่าปญัหาที่ทําใหเ้กดิงานเสยีมาจาก
สาเหตุหลกัดงัน้ี 

1)  ปญัหาที่เกดิจากพนักงานไม่มคีวามชํานาญและ
ขาดความรบัผดิชอบอกีทัง้สภาพร่างกายไม่พรอ้มในการ
ทาํงานซึง่เกดิจากนอนดกึหรอืปว่ย 

2)  ปญัหาที่เกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทํางานเช่นเครื่องเชื่อมเกิดการชํารุดไม่สามารถปรับ
กระแสไฟเชื่อมไดห้รอืพนักงานปรบักระแสไฟไม่ถูกต้อง
เน่ืองจากไม่มคีู่มอืและผู้ชํานาญการค่อยแนะนําให้เวลา
เชื่อมเกดิสะเกด็ไฟกระเดน็ไปถูกงานทีก่ระกอบแลว้ไดร้บั
ความเสยีหายเป็นสาเหตุหลกัทีต่อ้งนํากลบัมาซ่อมใหม ่

3)  ปญัหาที่เกดิจากวธิกีารในการปฏบิตังิานมคีวาม
สลบัซบัซ้อนเน่ืองจากไม่มกีารปรบัปรุงหรอืวางแผนใน
การทํางาน เช่น มีข ัน้ตอนงานเชื่อมหลังจากมีการ
ประกอบงานที่มสี่วนประกอบของพลาสตกิและพ่นทําให้
สะเกด็ไฟเชื่อมกระเดน็ไปถูกได้รบัความเสยีหายต้องนํา
กับมาซ่อมใหม่และขาดเอกสารการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน 

4)  ปญัหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เน่ืองจากสถานที่ทํางานมพีืน้ที่จํากดัและขาดอุปกรณ์ดูด
ควนัเชื่อมทาํใหพ้นกังานไมม่สีมาธใินการทาํงาน 
 จากขอ้มูลรอบเวลาการผลติในสายการผลติตวัอย่าง
จะเหน็ว่ามรีอบเวลาทีต่ํ่าและสงูกว่าค่า Takt Time ซึ่ง
เป็นปญัหาของสายการผลติตวัอย่างดงัแสดงไดใ้นตาราง
ที ่3 
ตารางที ่3 เวลาสายการผลติตวัอยา่ง 

รอบเวลาตํ่ากวา่ TT 
สถานีงาน 

Ta
kt 

Ti
m

e 
= 

30
 น
าท

 ี

S2 S3 M14 M15 

หน่วยนาท ี 20 20 20 23 

รอบเวลาสงูกวา่ TT M4 M6   

หน่วยนาท ี 45 40   

 จากตารางที ่2 จะเหน็ว่ารอบเวลาการผลติในสถานี
งาน S2, S3, M14 และM15 มรีอบเวลาตํ่ากวา่ค่า Takt 
Time มากทําใหพ้นักงานทีท่ํางานในสถานีงานดงักล่าว
เกดิการวา่งงาน และรอบเวลาการผลติในสถานีงาน M9, 
M10, M14 และM15 มรีอบเวลาสงูกวา่ค่า Takt Time ทาํ
ใหส้ถานีงานดงักลา่วพนกังานทาํงานไมท่นัอกีทัง้สง่ผลให้
สถานีงาน M4 เกดิงานคอขวด (Bottleneck) ทาํใหส้ถานี
งานทําก่อนเกิดงานระหว่างกระบวนการ (Work In 

Process) และสถานีงานตามหลงัเกิดการรอคอยชิ้นงาน 
(Waiting) 
3.3 กาํหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและการปรบัปรงุ 
 จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหาสามารถนํามา
กาํหนดแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ขไดด้งัน้ี 
 1) จดัอบรมพนักงานที่ขาดประสบการณ์ในการ
ทาํงานใหม้คีวามชาํนาญโดยใหห้วัหน้างานคอยดแูลอยา่ง
ใกลช้ดิ 
 2) ออกกฎระเบยีบของโรงงานเพื่อควบคุมพนกังานที่
ขาดความรบัผดิชอบในการทาํงาน 
 3) วางแผนการปฏิบตัิงานใหม่เพื่อลดปญัหาการ
ทํางานที่ทําให้เกดิงานเสยีที่ต้องนํากลบัมาซ่อมใหม่โดย
การสลบัขัน้ตอน 
 4) จดัสมดุลสายการผลติด้วยการใช้หลกัเกณฑ ์
ECRS ด้วยการกําจดัขัน้ตอนการทํางานที่ไม่มคีวาม
จําเป็นและมากเกนิไปออกจากกระบวนการ (Eliminate) 
รวมงานที่มกีารทํางานลกัษณะใกล้เคียงกนัเข้าด้วยกนั 
( Combine)  จัด ลํ า ดับ ขั ้น ต อน ในก า รทํ า ง า น ใหม ่
(Rearrange) และปรับปรุงวิธีการทํางานให้งานขึ้นดัง
แสดงไดใ้นตารางที ่4 
ตารางที ่4 การปรบัปรงุงานดว้ยหลกัเกณฑ ์ECRS 

สาการผลิตหลงัการปรบัปรงุ หลกัการECRS 

เตรยีมงานS/F No Action 
ประกอบS/F No Action 
เชือ่มS/F+เชือ่มอุปกรณ์ลอ็คฝาทา้ย Combine 
ชุปสดีาํ No Action 
ประกอบS/F และHYD No Action 
เตรยีมงานระบบน้ํามนั No Action 
ตดิตัง้PTO No Action 
ตดิตัง้C/Hและประกอบสายคนัชกั No Action 
เหลก็ดามC/H No Action 
วางS/Fและใสส่าแหรก No Action 
ตดิอุปกรณ์ทีS่/Fและไม ้ No Action 
ระบบน้ํามนั No Action 
ระบบสง่กาํลงัและกรองน้ํามนั No Action 
ตดิตัง้กระบะ No Action 
ตดิตัง้อุปกรณ์ลอ็คฝาทา้ย+ตดัทา้ย (Combine) 
ตดิระบบไฟหวัเก๋งและไฟทา้ย No Action 
Inter Check No Action 

 จากตารางที ่4 ใชห้ลกัการ ECRS รวมขัน้ตอนงาน
เชื่อมS/Fและเชื่อมอุปกรณ์ล็อคฝาท้ายเข้าดัวยกัน
เน่ืองจากเป็นงานที่มีลักษณะเดียวกันอีกทัง้เป็นการ
หลีกเลี่ยงปญัหางานเสยีที่เกิดจากสะเก็ดไฟในขัน้ตอน
การเชื่อมอุปกรณ์ล็อคฝาท้ายเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนงาน
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เชื่อมหลงั
ตดิตัง้อุปก
ส่วนขัน้ต
ค่า Takt 
พนกังานอ
คน เขา้ไป
เพื่อลดรอ
เกนิค่า Ta
งานระบบ
ทา้ยแต่เมื
S/F จงึทาํ
 5) จัด
(Operatio
ชดัเจนพร้
พนกังานป

4.ผลการ
 ผลที
ปญัหาขอ
(Rework)
ปรับปรุง
กลบัมาซ่อ
เทยีบกบัก
เสยีเปรยีบ
ลดลงจาก
มลูคา่งาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : น

  S1 

                          

งจากการตดิอุป
กรณ์ลอ็คฝาทา้
อนงานวางS/F
Time ไมม่กีา
ออกจากสถานีง
ปชว่ยทาํงานใน
อบเวลา ส่วนส
akt Time เช่นก
บน้ําทีถู่กสะเกด็
มื่อมกีารยา้ยขัน้
าใหร้อบเวลาใน
ดทําเอกสารก
on Standard) โ
รอ้มมรีูปภาพป
ปฏบิตัติามไดอ้

รดาํเนินงานวิจ
ที่ได้จากการดํ
องเสีย  (Defe
) ในกระบวน
กระบวนการ
อมใหมใ่นกระบ
ก่อนการปรบัป
บเทยีบโดยเฉลี
ก 410,369 บา
นเสยีไดร้อ้ยละ 

าที 

  S2  S3 

รปูที

                          

ปกรณ์อื่นแล้ว 
ายรวมเขา้กบัข
Fและใส่สาแหร
รเปลีย่นแปลง
งาน Inter Che
นสถานีงานวาง
ถานีงานระบบ
กนัสาเหตุเน่ือง
ดไฟจากการเชื
นตอนไปรวมกั
นขัน้ตอนน้ีลดล
การปฏิบัติงาน
โดยมขี ัน้ตอนก
ประกอบของแ
อยา่งถกูตอ้ง  

จยั 

าเนินการปรบั
ect)  ที่ต้องนํา
นการผลิตพบ
รทําให้จํานวน
บวนการผลติห
ปรุงลดลงรอ้ยล
ลีย่ก่อน-หลงักา
าท เหลอื 0 บา
100 

  S4  S5 

ที ่4 รอบเวลาก

                          

 จากนัน้นําขัน้
ข ัน้ตอนการตดั
รกที่มรีอบเวลา
ในขัน้ตอนแต่ไ

eck 1 คนจากเ
S/Fและใสส่าแ
บน้ํามนัที่มรีอบ
งจากตอ้งมกีาร
ชื่อมอุปกรณ์ลอ็
กบัขัน้ตอนการ
ลงไปเอง 
นที่เ ป็นมาตร
การปฏบิตังิานอ
ต่ละขัน้ตอนเพื

บปรุงแก้ไขเพื
ากลับมาซ่อม
ว่าหลังจากมี

นของเสียที่ต้อ
หลงัการปรบัปรุ
ละ 100 มลูค่า
ารปรบัปรุง 6 
าท หรอืสามาร

 S6 M1 

การผลติ (Cycle

             การประช

 

นตอน
ดทา้ย
าเกนิ
ไดต้ดั
ดมิ 2  
แหรก 
บเวลา
รซ่อม
อคฝา
เชื่อม

รฐาน 
อยา่ง 
พื่อให้

พื่อลด
มใหม ่
มีการ
องนํา
รุงเมื่อ
าของ
เดอืน 
รถลด

5. ส

5.1 ส
การ
ทาํงา
ในก
พบว
กระบ
ในก
เพื่อจ
Takt

5.2 ข
 
จติสํ
ความ
 
ขอ้บ
ในกา
 
ร่วม
องค์
ผู้บริ
ค่าต
ใชเ้ป็
เพิม่
เชน่ก

 

 

 

 

 

 

M2 M3 

e Time) สายก

Ta

ชุมวชิาการขา่ยง

รปุผลการวิจยั

สรปุผลการวิจ
ศึกษาวิจยัครัง้
านเพื่อจดัสมดุ
ระบวนการผลิ
ว่าสามารถลดง
บวนการทาํใหข้
ระบวนการไม่
จดัสมดุลสายก
t Time ทุกสถา

ข้อเสนอแนะ 
1)ผูบ้รหิารคว

สํานึกในการทํา
มตระหนกัและ
2)ควรจัดให้

บกพรอ่งและผล
ารวางแผน แก้
3)ปจัจยัความ
ใจกันปรับปรุ

ค์กรทัง้ในแง่ข
รหิารควรจะต้อ
อบแทนความ
ป็นแรงจูงใจให้
มากขึ้นตวัพนั
กนั 

M4 M5 M

การผลติตวัอยา่

akt Time = 30 น

านวศิวกรรมอุตส
17-19 ต

ย และข้อเสน

จยั 
ัง้น้ีเป็นการศึก
ดุลสายการผลติ
ลติติดตัง้ดัม้พ์ 
งานเสยีที่ต้อง
ข้องเสยีเป็นศนู
ม่มมีูลค่างานเสี
การผลติทําใหร้
านีงานดงัแสดง

 
วรจดัทาํกจิกรร
างานให้กบัพนั
จติสาํนึกในกา
ห้พนักงานมีส
ลทีเ่กดิขึน้ เพื่อใ
กไ้ข ตรวจสอบแ
มสาํเรจ็สงูสดุเมื
รุงการทํางาน
ของยอดขาย
องนํากลบัสู่พนั
มัน่คง ขวญักํา
พ้นักงานเหน็ว
นักงานเองก็จะ

M6 M7 M

างหลงัการปรบั

นาท ี

สาหการ ประจาํปี 
ตุลาคม 2555 ชะอ

อแนะ 

กษาการปรบัป
ตและลดของเสี
จากการดําเนิ
นํากบัมาซ่อม
นย ์(Zero Def
สยี และการปรั
รอบเวลาลดลง
งในรปูที ่4 

รมหรอืการอบร
นักงานเพื่อเป็น
รทาํงาน 
ส่วนร่วมในกา
ใหพ้นกังานได้
และตดิตามผล
มือ่พนกังานทุก
นเพื่อเพิ่มผลผ
และผลกําไร
นักงานทัง้ในรูป
าลงัใจในการท
ว่าเมื่อผลผลติข
ะได้รบัประโยช

8 M9-M10 M11

ปรุง 

ป พ.ศ. 2555 
อาํ เพชรบุร ี

ปรุงวิธีการ
สยีทีเ่กดิขึน้
นินการวจิยั 
มใหม่ได้ทัง้
fect) ทาํให้
รบัปรุงงาน
งตํ่ากว่าค่า 

รมเกีย่วกบั
นการสร้าง

ารรับรู้ถึง
ดม้สีว่นรว่ม
ต่อไป 

คนรว่มมอื
ผลิตให้กับ 
ที่มากขึ้น 
ปแบบของ
ทํางานเพื่อ
ขององคก์ร
ชน์มากขึ้น

1 M12 
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                                                                                       การประชุมวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจาํปี พ.ศ. 2555 
17-19 ตุลาคม 2555 ชะอาํ เพชรบุร ี
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