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บทคัดย่ อ
ในปัจจุบนั การลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื!อง จึงต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตเพือ! เพิม! ประสิ ทธิภาพการผลิตในส่ วนของกระบวนการประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ให้สามารถดําเนินการผลิตสอดคล้อง
กับปริ มาณความต้องการซื"อของลูกค้า การปรับปรุ งได้นาํ หลักการศึกษาการเคลื!อนไหวและเวลา เทคนิค ECRS (การกําจัด
ขั"นตอนที!ไม่จาํ เป็ นออกไป การรวมขั"นตอนหลายส่ วนเข้าด้วยกัน การจัดขั"นตอนใหม่ และการปรับปรุ งขั"นตอนให้ง่ายขึ"น)
เพื!อปรับปรุ งขั"นตอนการประกอบสวิทช์ โดยเปลี!ยนอุปกรณ์การทํางานและลดขั"นตอนโดยปรับเปลี!ยนวิธีการทํางาน ผล
การปรับปรุ งสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาทีลดลงเหลือ 36.00 วินาที เวลาที!ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70
คําหลัก: การปรับปรุ ง, สวิทช์โอเวอร์ไดร์, ECRS, การศึกษาการเคลื!อนไหวและเวลา

Abstract
Nowadays, the investment for industry in Thailand and has been competing continuously. Over Drive’s Switch
assembly must be improved in order to achieve the higher production efficiency and to meet customer’s demand. The
improvement using principle of motion and time study and ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) were
applied in the switch assembly process. The equipment were changed and operation work procedure were reduced for
improvement. The results show that that the assembly time can be reduced from 50.49 to 36.00 second or 28.70 percent
can be reduced.
Keywords: Improvement, Over Drive’s Switch, ECRS, Motion and Time Study
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1. บทนํา

จึงคํานวณเวลามาตรฐาน (Standard Time) [1, 2, 3, 4, 5]

ในปั จจุบนั การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมจากต่าง
ประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเนื• องจากปั ญหา
ทางด้านต้นทุนที•ใช้ในการผลิตที•เพิม• สูงขึ!นและยังต้องเผชิญ
กับปัญหาในเรื• องของค่าจ้างและค่าครองชีพที•สูงขึ!น ส่ งผล
ให้เป็ นการเพิม• ภาระต้นทุนที•ใช้ในการผลิต ดังนั!นเพือ• ความ
อยูร่ อดขององค์กรจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื•อง สถานประกอบการที•ใช้ในกรณี ศึกษา เป็ นโรง
งานผลิตสวิทช์โอเวอร์ ไดร์ สาํ หรับรถยนต์ ซึ• งปั จจุบนั ไม่
สามารถผลิตได้ทนั ตามความต้องการซื!อของลูกค้า จึงทําให้
ต้องมีการศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื•อให้
สามารถดําเนินการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า
งานวิจยั นี!มีวตั ถุประสงค์เพื•อศึกษากระบวนการผลิต
เพือ• เพิม• ประสิ ทธิภาพการผลิตในส่ วนของกระบวนการผลิต
สวิทช์โอเวอร์ ไดร์ โดยนําหลักการศึกษาการเคลื•อนไหว
และเวลา การจัดสมดุลการผลิตโดย ECRS มาประยุกต์ใช้
ปรับปรุ งวิธีการทํางาน

2.2 การวิเคราะห์ กระบวนการ (Process Analysis)
แผนภูมิกระบวนการผลิตโดยสังเขป และแผนภูมิการ
ไหลของกระบวนการผลิต เป็ นเทคนิ คที•นิยมนํามาใช้ใน
การวิเคราะห์กระบวนการ โดยมีสัญลักษณ์แทนประเภท
ของการทํางาน [1, 2, 3] ซึ• งสามารถดูความหมายของ
สัญลักษณ์ได้ในภาพที• 1 (ด้านบน)

2. ทฤษฎีทเี! กีย! วข้ อง
2.1 การศึกษางาน (Work Study)
2.1.1 การศึกษาวิธีการทํางาน (Method Study)
การศึกษาวิธีการทํางานเป็ นการบันทึก และวิเคราะห์
วิธีการทํางานที•เป็ นอยู่ หรื อเสนอใหม่อย่างมีระบบเป็ นเครื• อง
มือเพื•อพิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ!นรวมทั!งเป็ นวิธีการ
ที•มีประสิ ทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษาวิธีการจะช่วย
ปรับปรุ งกระบวนการ การวางผังโรงงาน ออกแบบโรงงาน
และอุปกรณ์ ช่วยลดความเมื•อยล้าของพนักงาน ยึดหลักการ
ยศาสตร์ (Ergonomic) และสิ• งแวดล้อมในการทํางาน [1, 2,
3, 4, 5, 6]
2.1.2 การวัดผลงาน (Work Measurement)
การวัดผลงาน คือ การหาเวลาที•เป็ นมาตรฐานใน
การทํางาน (Standard Time) โดยเทคนิคการวัดผลงานที•
นิยมใช้เนื•องจากความแม่นยําในการเก็บข้อมูลคือ การศึกษา
เวลาโดยตรง หมายถึง การจับเวลาขณะพนักงานปฏิบตั ิงาน
จากนั!นคํานวณเวลาทํางานปกติ (Normal Time) ประเมิน
อัตราการทํางาน (Rating) และคิดเวลาเผือ• (Allowance) แล้ว
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

2.3 หลักเกณฑ์ ECRS
หลักการที•สามารถใช้ได้กบั การปรับปรุ งกระบวนการ
ทั!งหลาย ส่ วนใหญ่ใช้วิธี ECRS ซึ• งรายละเอียดประกอบ
ด้วย [2]
Eliminate – การกําจัดขั!นตอนที•ไม่จาํ เป็ นออกไป
Combine – การรวมขั!นตอนหลายส่ วนเข้าด้วยกัน
Rearrange – การจัดขั!นตอนใหม่
Simplify – การปรับปรุ งขั!นตอนให้ง่ายขึ!น

3. วิธีดาํ เนินงานวิจยั
3.1 สภาพของปัญหา
พนักงานทํางานประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ซ• ึงขั!นตอน
ต่างๆ แสดงในภาพที• 1 โดยใช้เวลาประกอบสวิทช์แต่ละ
ตัวที• 50.49 วินาที
3.2 การวิเคราะห์ สาเหตุปัญหาและการปรับปรุง
ภาพที• 1 แสดงการทํางานของมือขวาและมือซ้ายใน
การประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์ การศึกษาสภาพปัจจุบนั ของ
กระบวนการผลิตสวิทช์โอเวอร์ไดร์ พบว่าพบว่ามือข้างขวา
มีข!นั ตอนการทํางาน 23 ขั!นตอนย่อย ซึ•งมากกว่ามือข้างซ้าย
ที•มีข! นั ตอนการทํางาน 20 ขั!นตอนย่อย ซึ• งเป็ นสาเหตุหนึ•ง
ที•ทาํ ให้เกิดการเมื•อยล้า [3]
ภาพที• 2 แสดงวิธีการทํางานในขั!นตอนการทาจารบีที•
เบส (Base) ซึ• งมีข! นั ตอน ดังนี! 1. ปาดจารบีลงบนแท่นวาง
จิ"ก 2.แต้มจารบีจากแท่นลงบนจิ"ก 3.ติดตั!งชิ!นงานเบสบน
จิ"ก 4.ทาจารบีบนชิ!นงานเบส จากการวิเคราะห์พบว่าการ
ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ"กสามารถทําได้ครั!งละหลายตัว
จากนั!นนํามาใช้แต้มลงบนจิ"กทีละตัว ซึ• งในขั!นตอนนี! ได้
ออกแบบอุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นได้ตามภาพที• 3 ซึ• ง
ปาด 1 ครั!งสามารถลงบนแท่นวางจิ"กได้ 20 ตัว
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ภาพที• 1 การทํางานของมือซ้ายและมือขวาของการประกอบสวิทช์โอเวอร์ไดร์
ภาพที• 4 แสดงจิ•กดูดฝุ่ นก่อนการปรับปรุ ง การเป่ าลม
และดูดฝุ่ นชิ•นส่ วนประกอบมีจาํ นวน 6 ชิ•นได้แก่ เบส (Base),
เคส (Case), สไลด์เดอร์ (Slider), แอ็คชัน• สปริ ง (Action
Spring), บรัช (Brush), รี เทิร์นสปริ ง (Return Spring) พนักงาน
ต้องหยิบชิ•นส่ วนทั•ง 6 ชิ•นไปใส่ ในจิ•กดูดฝุ่ นเพือ• รอประกอบ
12

สวิทช์หนึ•งตัว จากการวิเคราะห์พนักงานจะเสี ยเวลาในการ
เป่ าและดูดฝุ่ นทีละตัวจึงใช้หลักการรวมเข้าด้วยกัน (Combine) โดยออกแบบ อุปกรณ์ดงั ภาพที• 5 ซึ• งสามารถทําได้
ครั•งละ 20 ตัว โดยการเทชิ•นส่ วนที•ตอ้ งใช้ใส่ ในจิ•กดูดฝุ่ น
ทั•ง 3 ชิ•น ส่ วนอีก 2 ชิ•นไม่สามารถเทใส่ จ•ิกดูดฝุ่ นได้ทนั ที
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1. ปาดจารบีลงบนแท่นวางจิ"ก

ภาพที• 3 อุปกรณ์ปาดจารบีลงบนแท่นหลังการปรับปรุ ง

2. แต้มจารบีจากแท่นลงบนจิ"ก

ภาพที• 4 จิ"กดูดฝุ่ นก่อนการปรับปรุ ง
3. ติดตั!งชิ!นงานเบสลงบนจิ"ก

4. ทาจารบีบนชิ!นงานเบส
ภาพที• 2 ขั! นตอนการทาจารบีที•ชิ!นงานเบส

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

ภาพที• 5 จิ"กดูดฝุ่ นหลังการปรับปรุ ง
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ภาพที• 6 การทํางานของทั!งสองมือหลังการปรับปรุ ง
เพราะเป็ นการดูดฝุ่ นเฉพาะที• จึ งยังคงต้องมี การหยิบใส่
จิ• กดูดฝุ่ น
3.3 การออกแบบวิธีการทํางานใหม่
จากการได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทํางานขึ!นใหม่จึงได้
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานใหม่ ซึ•งสามารถดูได้จาก
ภาพที• 6 ซึ• งสามารถลดขั!นตอนการทํางานทั!งสองมือเหลือ
15 ขั!นตอน และทั!งสองมือมีข! นั ตอนการทํางานที•เท่ากัน

4. ผลการดําเนินงานวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั!งนี!ได้ใช้หลักการ ECRS ได้แก่
E (Eliminate) ได้แก่ กําจัดขั!นตอนที•ไม่จาํ เป็ นในส่ วน
ของการดูดฝุ่ นชิ!นส่ วนประกอบทั!ง 6 ชิ!นส่ วน และการรวม
ขั!นตอนการทาจารบีจาก 6 ขั!นตอนลดลงเหลือ 3 ขั!นตอน
14

C (Combine) ได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยประกอบ
รวมขั!นตอนการติดตั!งเบส (Base) ที•ส่วนบน (Upper) จิ•ก
และการดูดฝุ่ นเบส (Base) เข้าไว้ดว้ ยกัน
R (Rearrange) ได้แก่ ลดเวลาการประกอบสวิทช์โดย
ก่อนปรับปรุ งมี 21 ขั!นตอนย่อยหลังจากปรับปรุ งแล้วสามารถ
ลดขั!นตอนการทํางานเหลือ 15 ขั!นตอนย่อย
S (Simplify) คือ การปรับปรุ งขั!นตอนการทํางานทั!ง
สองมือให้สมดุลกัน ซึ•งสามารถลดเวลาประกอบจาก 50.49
วินาที ลดลงเหลือ 36 วินาที เวลาที•ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70
ภาพที• 7 แสดงสิ• งสู ญเปล่าเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
การปรับปรุ ง จะเห็นได้ชดั เจนว่าการเคลื•อนไหว 5 ขั!นตอน
สามารถลดลงเหลือเพียง 3 ขั!นตอน กระบวนการสามารถ
ถูกกําจัดไปทั!งสิ! น 3 กระบวนการ และสามารถลดวิธีการ
Thammasat Engineering Journal, Vol. 2 No. 1, January-June 2014

ภาพที• 7 สิ• งสู ญเปล่าเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ลง 1 ขั! นตอน จากก่อนปรับปรุ งซึ• งมีท! งั หมด 21 ขั!นตอน
ย่อย เหลือหลังการปรับปรุ ง 15 ขั!นตอนย่อย และสามารถ
ลดเวลาประกอบจาก 50.49 วินาที เหลือ 36 วินาที

5. สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี!ได้ใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ คือ การ
ศึกษาการเคลื•อนไหวและเวลา และหลักการ ECRS ซึ• ง
สามารถลดขั!นตอนการทํางานจากการทํางานทั!งสองมือไม่
เท่ากัน โดยมือซ้ายมี 21 ขั!นตอนและมือขวามี 23 ขั!นตอน
เหลือทั!งสองมือที•มีข! นั ตอนเท่ากันคือ 15 ขั!นตอน และ
สามารถลดเวลาประกอบลงคิดเป็ นร้อยละ 28.70

6. เอกสารอ้ างอิง
[1] วันชัย ริ จิรวนิช, 2548. การศึกษาการทํางานหลักการ
และกรณี ศึกษา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุ งเทพมหานคร.
[2] วัชริ นทร์ สิ ทธิเจริ ญ, 2547. การศึกษางาน. สํานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์, กรุ งเทพมหานคร.
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

[3] กิตติ อินทรานนท์, 2548. การยศาสตร์, สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
[4] ยุทธณรงค์ จงจันทร์ , ยอดนภา เกตุเมื อง และ นรา
บุ ริพนั ธ์. 2555. การจัดสมดุลสายการผลิตเพื•อลดสิ• ง
สู ญเปล่าในกระบวนการผลิตติดตั!งดั!มพ์. การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, เพชรบุรี,
ประเทศไทย, 17-19 ตุลาคม 2555, หน้า 281-288.
[5] วรรณภัสร์ พูลสุ วรรณ. การปรับปรุ งกระบวนการผลิต
โดยการลดสิ• งสูญเปล่า กรณี ศึกษา : การผลิตผลิตภัณฑ์
อลูมิเนียมสําหรับบ้าน. 2553. วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
[6] นิสากร มรกตเขียว. การปรับปรุ งสายการผลิตแผงประตู
ภายในรถยนต์. 2553. วิทยานิ พนธ์วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

15

