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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เทคนิค IE สําหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตรองเท้าชนิดฉีดเน่ืองจากปัจจุบนั

พบวา่สายการผลิตนีใ้ช้คา่แรงเกินมาตรฐานท่ีตัง้ไว้และมีพนกังานว่างงานในช่วงเคร่ืองจกัรกําลงัทํางาน จากนัน้จึงทํา

การการศึกษาเวลาการทํางานพร้อมจัดทําเป็นเวลามาตรฐานและใช้แผนภูมิคน-เคร่ืองจักร (man-machine chart) 

สําหรับเก็บข้อมูลและหาเวลาสูญเปล่าของคนกับเคร่ืองจักร จัดสมดุลการผลิตปัจจุบัน จากนัน้จึงใช้หลัก ECRS          

( eliminate, combine, re-arrange, simplify)เพ่ือจดัสมดลุการผลิตใหม ่พร้อมทัง้จดัวางแผนผงัในการปฏิบติังานใหม่

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานมากขึน้ ซึง่หลงัจากการใช้ เทคนิค IE โดยใช้หลกั ECRS  เพ่ือจดัลําดบัขัน้ตอนงาน

ใหมแ่ละลดเวลาสญูเปลา่ของคนและเคร่ืองจกัรลงแล้วพบว่าสามารถ ลดจํานวนพนกังานจากเดิมลง 66.67% สถานี

งานลดลง 50% รอบการทํางานของคนกบัเคร่ืองจกัรเคร่ืองจกัรท่ียงัอยู่ใน 6 รอบต่อชัว่โมงทําให้ยอดผลิตต่อชัว่โมงคือ 

144 คู่เท่าเดิม อตัราคู่ต่อคนต่อชั่วโมงเพ่ิมขึน้ 200% สมดุลการผลิตเพ่ิมขึน้จากเดิม 66.00% เวลาสูญเปล่าของ

พนักงานลดลงจากเดิม 23.33% ชั่วโมงการผลิต ค่าแรงต่อคู่และค่าแรงทางตรงลดลงในสดัส่วนท่ีเท่ากันจากเดิม 

66.04% ผลิตภาพเพ่ิมขึน้1.88% และผลิตภาพเทียบกบัฐานเดิมเพ่ิมขึน้จากเดิม 200.00% 

คาํสาํคัญ: เทคนิค IE, แผนภมิูคนเคร่ืองจกัร, สมดลุการผลิต, ผลิตภาพ, อสุาหกรรมผลิตรองเท้าแบบฉีด 
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ABSTRACT 

This research aimed to use IE Techniques to improve processes of shoes injection.            At 

current this department always use direct labor cost over budget and also found the waste time of workers 

after the machines are running. Then use time study and Man-Machine chart as tools for data gathering 

and problem analysis. After that use ECRS (eliminate, combine, re-arrange and simplify) as a tools to 

balance processes and also make new efficiently lay-out. After implementation IE Techniques, the results 

showed that number of workers was reduced to 66.67%, the number of stations was reduced to 50%, the 

working cycles of man-machine still 6 rounds also output was still 144 pairs per hour, pair per hour per 

person (PPH) was improved 200%, line balancing was improved 66.00%, idle time of workers was 

reduced to 23.33%, working hours cost per pairs and direct labor cost were reduced to 66.04% 

productivity at current was improved 1.88%, and also productivity at base was improved to 200% 

 

Keywords: IE Techniques, Man-Machine Chart, Line Balancing, Productivity, Shoes Injection Industry 
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บทนํา 

จากการแข่งขนัทางการตลาดท่ีทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ นโยบายการขึน้ค่าแรงทางตรงแบบก้าวกระโดด อีก

ทัง้ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community ; AEC)ด้วยการ

เปิดให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันและเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนท่ีมากขึน้ ทําให้บริษัทกรณีศึกษาเล็งเห็นถึงผลกระทบใน

อนาคตดงันัน้เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขนับริษัทกรณีศกึษาจึงได้หาหลากหลายกลยุทธ์เพ่ือลดต้นทุนลง

ทัง้ลดคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีไมจํ่าเป็นเช่น การรณรงค์การลดการใช้พลงังาน  การลดต้นทนุวตัถดิุบ รวมไปถงึคา่แรงทางตรง

ในการผลิต ซึง่ปัจจบุนัผู้ วิจยัได้มีหน้าท่ีในการดแูลโดยตรงเก่ียวกบัค่าแรงทางตรงดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ใช้เทคนิค IE มาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง ซึง่ “IE Technique (Industrial Engineering) คือ เทคนิคท่ีใช้ในการปรับปรุงงานซึ่ง

รวมถึง การกําจัดของเสียในกระบวนการ ความไม่สม่ําเสมอ ของการผลิตและการทํางานท่ีไม่ทําให้เกิดผลงานโดย

พยายามปรับปรุงให้การทํางานง่ายขึน้ สะดวกรวดเร็วขึน้ และประหยดั ค่าใช้จ่ายIE Techniqueท่ีใช้ในการปรับปรุง

การเพ่ิมผลผลิตโดยทัว่ไปจะเป็นเร่ืองการบริหารการทํางาน (Work Management) โดยมีการศกึษาการทํางาน(Work 

Study) ซึง่จะประกอบ ไปด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน โดยการศกึษาวิธีการทํางาน (Method Study) และ เทคนิคการ

วดัผลงานโดยการศกึษาเวลา (Time Study)”(พนารัตน์, 2553) 
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บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทท่ีผลิตรองเท้าสําเร็จรูปแบบฉีดท่ี โดยใช้วตัถุดิบเป็นเม็ดพลาสติกสงัเคราะห์ท่ี

ผลิตจาก Ethylene และ Vinyl Acetate ซึง่บริษัทกรณีศกึษาเรียกสัน้ๆวา่ “EVA” โดยใช้เคร่ืองฉีดพลาสติกและโมลด์ใน

การขึน้รูปรองเท้า โดยบริษัทกรณีศกึษาเพ่ิงเปิดสายการผลิตประเภทนีข้ึน้มาประมาณ 2 ปี มีทัง้หมด 10 สายการผลิต

โดย 1 สายการผลิตจะมีเคร่ืองฉีดแบบกึ่งอตัโนมติั 6 เคร่ืองติดกัน โดยในหนึ่งสายการผลิตมีพนักงานฉีด 2 คน 

พนกังานเลม็ 2 คน พนกังานบรรจ ุ1 คน และ มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพ 1 คน ซึง่ตัง้แต่เปิดโรงงานมายงัไม่มีการ

ปรับปรุงเวลาการทํางานและจํานวนพนกังานประจําเคร่ืองเลยซึง่ในปัจจุบนัพนกังานส่วนใหญ่มีความชํานาญในการ

ทํางานแล้ว โดยชิน้สว่นรองเท้าท่ีผู้ วิจยัได้เข้าไปทําการศกึษานัน้ช่ือรุ่น 2047 ซึง่มีปริมาณการสัง่ผลิตตอ่เดือนมากท่ีสดุ

คือ 50,986 คู่ต่อเดือนคิดเป็น 14.81% หรือ กําลงัการผลิตต่อวนัเท่ากับ 1,961 คู ่จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่ามี

พนกังานฉีดและพนกังานเลม็ยืนวา่งงานในขณะท่ีเคร่ืองจกัรกําลงัทํางาน รวมไปถึงพนกังานบรรจุท่ียืนรอชิน้งานท่ีจะ

บรรจลุงตะกร้า จากปัญหาท่ีพบดงักลา่วทําให้ผู้ วิจยัพบว่ามีเวลาสญูเปล่าเกิดขึน้ในสายการผลิตจากการศกึษาถึงผล

การดําเนินงานของแผนกผลิตนีพ้บวา่มีอตัราคา่แรงทางตรงติดลบตอ่เดือนประมาณ 200,789 บาท ซึง่อาจเกิดมาจาก

การใช้พนกังานไมเ่หมาะสมกบักําลงัการผลิตซึง่ในการจดัพนกังานลงสายการผลิตผู้จดัการฝ่ายผลิตจะเป็นคนกําหนด

เอง ซึง่สว่นใหญ่มกัเข้าใจวา่มีพนกังานมากจะได้ยอดผลิตท่ีมาก ทํางานได้ไวขึน้ แตท่ี่จริงแล้วในสายการผลิตท่ีจะต้อง

ใช้เคร่ืองจักรในการทํางานเป็นหลักนัน้จะต้องใช้พนักงานเท่าท่ีจําเป็นเท่านัน้เพ่ือลดอัตราค่าแรงต่อหน่วยของ

ผลิตภณัฑ์ลง“เทคนิคIE (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีท่ีมุ่งขจดัความสญูเสียต่าง ๆท่ีเกิดในกระบวนการ

ผลิตและปรับปรุงกระบวนการวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ตัง้แตใ่นสว่นของการออกแบบผลิตภณัฑ์การวิจยั 

การดําเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผงัโรงงานการศกึษาวิธีการทํางาน การวดัผลงาน เป็นต้น” 

(trainer.in.th,2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเฉลี่ยในการสัง่ผลิตย้อนหลงั 3 เดือน คือตัง้แต่เดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2555 มา

ใช้ในการตดัสินใจในการเลือกรุ่นท่ีจะทําการศกึษา โดยนําข้อมลูมาจดัทําเป็นแผนภาพพาเรโต(S.Thomas Foster Jr, 

2005)แล้วเลือกรุ่นท่ีผลิตมากท่ีสดุพบว่า รุ่น 2047 มีการสัง่ผลิตมากท่ีสดุคือ 50,986 คู่ต่อเดือนหรือ 1,961 คู่ต่อวนั 
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คิดเป็น 14.81% ของรองเท้าทัง้หมดท่ีกําลงัผลิตอยู่ ปัจจบุนัมีพนกังานในสายการผลิต 5 คนโดยแบ่งออกเป็นพนกังาน

ฉีด 2 คน พนกังานเลม็ 2 คน และ พนกังานบรรจ ุ1 คน และ มีพนกังานตรวจสอบคณุภาพ 1 คนซึง่ไม่นํามาคิดค่าแรง

ทางตรง จากนัน้ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษา(วิจิตร, 2539) เวลาจากขัน้ตอนการผลิตปัจจุบนัโดยจับเวลาการทํางานของ

พนกังานแบบต่อเน่ือง (Continuous Timing) ติดต่อกนั 10 รอบ ต่อสถานีจากนัน้จดบนัทึกลงในแบบฟอร์มการจับ

เวลาโดยมีขัน้ตอนการผลิตดงัตอ่ไปนีคื้อ 1.ทําความสะอาดโมลด์2.เคร่ืองจกัรทํางาน 3.นําชิน้งานออกจากโมลด์4.เล็ม

ชิน้งาน5.นําชิน้งานใส่แบบ6.นําชิน้งานออกจากแบบ 7.ช๊อตนํา้พร้อมวดัขนาดชิน้งาน 8.ตรวจสอบชิน้งาน 9.บรรจุลง

ตะกร้า หลงัจากผ่านขัน้ตอนการผลิตทัง้หมดแล้วชิน้สว่นรองเท้าจะถกูสง่ไปยงัแผนกประกอบเพ่ือประกอบเป็นรองเท้า

สําเร็จรูปต่อไป จากนัน้ประเมินสมรรถนะ (Performance Rating)(วิจิตร, 2539)โดยใช้มาตรฐานการประเมิน

ประสิทธิภาพระบบ Westinghouse หรือ 4 Factors Systemsผู้ วิจยัมีการประเมินค่าไว้ดงันีคื้อ1) ความชํานาญ

กําหนดไว้ท่ีค่า “ดีเลิศ” เน่ืองจากพนกังานท่ีเลือกมามีอายุการทํางานประมาณ 2 ปีและมีทกัษะการทํางานท่ีดีเลิศ 2) 

ความพยายามกําหนดไว้ท่ีค่า “พอใช้” เน่ืองจากพนักงานมีความเอาใส่ใจในการทํางานในระดับพอใช้3) 

สภาพแวดล้อมกําหนดไว้ท่ีค่า “ต้องปรับปรุง” เน่ืองจากสถานท่ีทํางานมีอากาศค่อนข้างร้อน 4) ความสม่ําเสมอ

กําหนดไว้ท่ีคา่ “ดีเลิศ” เน่ืองจากพนกังานมีประสบการณ์ในการทํางาน 2ปีทําให้มีความเร็วหรือจงัหวะในการทํางานท่ี

ดีเลิศจากทัง้ 4 องค์ประกอบท่ีประเมิน นํามาเปรียบเทียบจากค่าในตารางการให้คะแนนแบบWesting House และ

สรุปได้ดงันี ้

ความชํานาญ (Skill): ดีเลิศ  =  B2  +0.08 

ความพยายาม (Effort): พอใช้  = E1 - 0.04 

สภาพแวดล้อม (Conditions):ต้องปรับปรุง = F - 0.07 

ความสม่ําเสมอ (Consistency):ดีเลิศ =  B  +0.03 

รวมคะแนน    =     0.00 

รวมคะแนนแล้วคา่ออกมาเป็น 0.00 ไมเ่ป็นคา่บวกหรือคา่ลบ แสดงว่าพนกังานทํางานอยู่ท่ีความเร็วระดบั

ปกติ หรือ 100% จงึกําหนดคา่ประเมินสมรรถนะไว้ท่ี100 

จากนัน้ผู้ วิจัยได้ หาเวลามาตรฐานสําหรับการทํางานซึ่งจากค่าต่างๆท่ี ได้มาจากขัน้ตอนท่ี 1 ถึง 9

สามารถนํามาหาเวลาเวลามาตรฐานโดยใช้สตูรดงัสมการST = NT × (1+ A)โดยเวลามาตรฐานการผลิตดงัแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1แสดงเวลามาตรฐานการผลิตรุ่น 2047 ปัจจบุนั 
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หมายเหต:ุ สถานีท่ี 1 จะเป็นเวลาเวลาการทํางานของพนกังานซึง่จะทําก่อนและหลงัเคร่ืองจกัรทํางาน 

จากข้อมลูในตารางท่ี 1 ผู้ วิจยัได้นํามาจดัสมดลุการผลิตปัจจุบนัเพ่ือตรวจสอบการทํางานของแต่ละขัน้ตอนว่ามีการ

ทํางานท่ีใกล้เคียงกันหรือไม่โดยสมดลุสายการผลิต(ธวชัชยั, 2552)คํานวณจากสมการ Line balancing = (Total 

Cycle time /(Station X Bottleneck))X100โดยปัจจุบนัมีรอบเวลารวมเท่ากบั44.85วินาที 4สถานีซึง่ สถานีท่ี 1 รวม

ขัน้ตอนงานย่อยท่ี 1-3 สถานี โดยท่ีขัน้ตอนงานย่อยท่ี 2 เป็นเคร่ืองจกัร สถานีท่ี 2รวมขัน้ตอนงานย่อยท่ี 4-7 สถานีท่ี 3

คือขัน้ตอนงานย่อยท่ี 8 และสถานีท่ี 4คือขัน้ตอนงานย่อยท่ี 9 ดงันัน้ Line balancing= (44.85/(4*24.31))X100) 

=46.12% ชั่วโมงการผลิตเท่ากับ 40.52 Hrs./K.รอบการทํางานของคนและเคร่ืองจักรต่อชั่วโมงเท่ากับ 3,600 

วินาที/583.49 = 6.17รอบ โดย 1 รอบได้ชิน้งาน24 คู ่หรือ4 คูต่อ่เคร่ืองจากทัง้หมด 6 เคร่ือง แสดงว่า 1 ชัว่โมงสามาร

ผลิตได้ 144คู่ คิดเป็นผลิตภาพได้เท่ากับ 97.24% ค่าแรงต่อคู่เท่ากับ 1.52บาท และค่าแรงรวมทัง้หมดจากยอด

ทัง้หมด 50,986 คูต่อ่เดือนเท่ากบั 77,498.72บาท  

 จากตารางท่ี 1 พบว่าเวลาการทํางานของสถานีท่ี 1 คือขัน้ตอนการทําความสะอาดโมลด์ เคร่ืองจกัรทํางาน 

และ การนําชิน้งานออกจากโมลด์มีเวลาเป็นจุดคอขวดอยู่แต่เน่ืองจากเป็นเวลาการทํางานท่ีใช้เคร่ืองจักรและ

คนทํางานสมัพนัธ์กนัเป็นหลกัดงันัน้ผู้ วิจยัจึงหาแนวทางการลดเวลาสญูเปล่าและจํานวนสถานีงานลงไปซึง่จากเวลา

ของขัน้ตอนท่ี 3และขัน้ตอนท่ี 4 นัน้พบว่าเม่ือรวมกนั (combine) ตามหลกั ECRS (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-

ญ่ีปุ่ น),2553) ได้แก่การกําจดัสิ่งท่ีไมจํ่าเป็นออก (eliminate), การรวมงาน (combine), การจดัใหม่ (re-arrange) และ 

การทําให้ง่ายขึน้ (symplify) แล้วพบว่ามีเวลา 13.15 วินาทีซึง่ต่ํากว่าเวลาท่ีเป็นจุดคอขวด และจากการศกึษาพบว่า 

ในการบรรจลุงตะกร้านัน้เม่ือพนกังานตรวจสอบคณุภาพเสร็จแล้วสามารถบรรจลุงตะกร้าได้ทนัทีโดยไม่ต้องรอให้ฝ่าย

ผลิตมาเก็บงาน ซึง่ถือว่าเป็นการกําจดังานท่ีไม่จําเป็นออก (eliminate) ตามหลกัของ ECRS เช่นกนัและสามารถลด

พนักงานบรรจุลงได้ 1 คน และในสถานีท่ี 1 ซึ่งเป็นพนกังานฉีดท่ีจะต้องควบคุมเคร่ืองจักรผู้ วิจัยพบว่าหลงัจากท่ี

พนักงานปล่อยให้เคร่ืองทํางานแล้วในขณะท่ีเคร่ืองทํางานนัน้พนักงานจะมีเวลาว่างอยู่ รวมไปถึงพนักงานเล็มท่ี

เวลาต่อ

สถานี
พนักงาน เวลาต่อคู่

(วินาที) (คู/่รอบ)
(วินาที/

รอบ)
(วินาที) (วินาที/รอบ) (คน) (วินาที/คู)่

1 ทําความสะอาดโมลด์ 56.62 4.00 61.15

2 เครื่องจักรทํางาน 430.00 24.00 430.00

3 นําชิ้นงานออกจากโมลด์ 13.92 4.00 15.60

4 เล็มขอบชิ้นงาน 14.44 4.00 15.03 3.76

5 นําชิ้นงานใส่แบบ 5.59 4.00 6.04 1.51

6 นําชิ้นงานออกจากแบบ 9.02 4.00 9.74 2.43

7 ช๊อตนํ้าพร้อมวัดขนาดชิ้นงาน 25.60 4.00 27.65 6.91

3 8 ตรวจสอบคุณภาพ 16.23 2.00 17.53 8.76 8.76 1 8.76

4 9 บรรจุลงตะกร้า 8.13 2.00 8.78 4.39 4.39 1 4.39

591.52 30.32 611.26 6 44.78

583.49

14.62

2.55

Standard Time

1

2 2 7.31

2 24.31

สถานี
ขั�นตอน

งานย่อย
รายละเอียดงาน

Select time
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จะต้องยืนรอเคร่ืองจกัรทํางานจนเสร็จ และจะได้ทํางานก็ต่อเม่ือพนกังานฉีดนํางานออกจากโมลด์มาวางไว้ให้ท่ีโต๊ะ

และเพ่ือให้เห็นภาพท่ีชดัเจนขึน้ผู้ วิจยัจงึได้จดัทําแผนภมิูคน-เคร่ืองจกัร(ind.cru.in.th, 2555) ดงัแสดงในรูปท่ี 1เพ่ือหา

เวลาวา่งของพนกังานฉีดเพ่ือสนบัสนนุสถานีตอ่ไป 

 

รูปที่ 1แสดงแผนภมิูคน-เคร่ืองจกัร ก่อนการปรับปรุง 

ปัจจุบัน 1 สายการผลิตจะมีเคร่ืองฉีดทัง้หมด 6 เคร่ืองวางต่อกันและรุ่น 2047 นีจ้ะมีพนักงานฉีดท่ีคอย

ควบคมุเคร่ืองจกัรอยู่ 2 คน ซึง่ 1 คนจะควบคมุ 3 เคร่ือง และ พนกังานเล็มอีก 2 คน ซึง่จากรูปท่ี 1จะเห็นได้ชดัว่า

พนกังานฉีดแตล่ะคนจะมีเวลาวา่งในช่วงเคร่ืองจกัรกําลงัทํางาน (idle time) (ind.cru.in.th, 2555) อยู่ท่ี276.50 วินาที 

ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเวลาของสถานีท่ี 2 จากตารางท่ี 1 พนกังานเล็มชิน้งาน นําชิน้งานใส่แบบ นําชิน้งานออกจาก

แบบ และ ช๊อตนํา้พร้อมวดัขนาด มีเวลารวมกนัในแต่ละรอบการทํางานเท่ากบั 58.46วินาที ซึง่มีเวลาต่ํากว่าเวลาท่ี

พนกังานฉีดรอเคร่ืองจกัรทํางานอยู่ ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้ทดลองให้พนกังานฉีดทํางานในตําแหน่งของสถานีท่ี 2 ในขณะท่ี

รอเคร่ืองจักรทํางานโดยการรวมงาน (combine) เข้าด้วยกนัเพ่ือกําจัดส่วนท่ีไม่จําเป็นออก (eliminate) ตามหลกั 

ECRS โดยผู้ วิจยัเสนอให้มีค่าดูแลรักษาเคร่ืองจักรสําหรับพนักงานฉีดเพ่ิมคนละ 30 บาทถ้าหากได้ประสิทธิภาพ

มากกวา่ 85% และ ของเสียไมเ่กินเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือเป็นขวญักําลงัใจในการทํางานและดแูลเคร่ืองจกัร 

พนักงานฉีด 1 เวลา วินาที เครื่องฉีด 1 เวลา วินาที เครื่องฉีด 2 เวลา วินาที เครื่องฉีด 3 เวลา วินาที

รวม 675.85 675.85 675.85 รวม 675.85

15.60

อบชิ้นงาน 92.35

อบชินงาน 15.60

ว่าง 76.75

15.60

ว่าง 76.75

15.60

ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

นําชิ้นงานออก 15.60

430.00

นําชิ้นงานออก 15.60

ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

นําชิ้นงานออก

110.35
นําชิ้นงานออก 15.60

อบชิ้นงาน 430.00

ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

430.00

ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

ว่าง

ว่าง 276.50

อบชิ้นงาน

ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

ว่าง 92.35
นําชิ้นงานออก 15.60

อบชิ้นงาน

119.90

นําชิ้นงานออก 15.60

ว่าง 76.75 61.15
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จากการปรับปรุงโดยการให้พนกังานฉีดทํางานของสถานีท่ี 2 ไปด้วยระหวา่งเคร่ืองจกัรทํางานดงัท่ีได้กลา่วมา

ข้างต้น และเพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ผู้ วิจยัจงึได้เปลี่ยนลําดบัขัน้ตอนงานย่อยดงันีคื้อ 1. นําชิน้งาน

ออกจากโมลด์2. นําชิน้งานใส่แบบ 3. ทําความสะอาดโมลด์4. เคร่ืองจกัรทํางาน 5.นําชิน้งานออกจากแบบในขณะ

เคร่ืองจักรกําลงัทํางาน 6. เล็มชิน้งานในขณะเคร่ืองจักรกําลังทํางาน 7. ช๊อตนํา้พร้อมวดัขนาดชิน้งานในขณะ

เคร่ืองจกัรกําลงัทํางาน ส่วนขัน้ตอนย่อยท่ี 8. การตรวจสอบคุณภาพ และ 9. การบรรจุ จะเป็นหน้าท่ีของพนักงาน

ตรวจสอบคณุภาพจนสามารถทําให้สถานีงานลดลงเหลือเพียง 2 สถานี ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2แสดงเวลามาตรฐานการผลิตและขัน้ตอนงานย่อย รุ่น 2047 หลงัปรับปรุง 

 

หมายเหต:ุ สถานีท่ี 1 จะเป็นเวลาเวลาการทํางานของพนกังานซึง่จะทําก่อนและหลงัเคร่ืองจกัรทํางาน 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่ามีการปรับลําดับของขัน้ตอนงานย่อยเพ่ือให้มีการทํางานท่ีสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ จํานวนพนักงานเหลือ 2 คน โดยควบคมุเคร่ืองฉีดคนละ 3 เคร่ือง และ พนักงานตรวจสอบ

คณุภาพอีก 1 คน หลงัจากการปรับปรุงแล้วทําให้สมดลุการผลิตใหม่เท่ากบั 76.56% ชัว่โมงการผลิตเท่ากบั 13.76 

Hrs./K รอบการทํางานของคนและเคร่ืองจกัรตอ่ชัว่โมงเท่ากบั 3,600 วินาที/594.45 = 6.06รอบ โดย 1 รอบได้ชิน้งาน 

24 คู่ หรือ 4 คู่ต่อเคร่ืองจากทัง้หมด 6 เคร่ือง แสดงว่า 1 ชั่วโมงสามารผลิตได้ 144คู่ คิดเป็นผลิตภาพได้เท่ากับ 

99.07% ค่าแรงต่อคู่เท่ากบั 0.52บาท และค่าแรงรวมทัง้หมดจากยอดทัง้หมด 50,986 คู่ต่อเดือนเท่ากบั 26,310.90

บาท จากนัน้ผู้ วิจยัได้จดัทําแผนภมิูคน-เคร่ืองจกัรหลงัการปรับปรุงดงัแสดงในรูปท่ี 2 

เวลาต่อ

สถานี
พนักงาน

เวลาต่อ

สถานี

(วินาที/รอบ) (วินาที/คู)่ (วินาที/รอบ) (คน) (วินาที/คู)่

1 ทําความสะอาดโมลด์ 4 61.15 15.29

2 เครื่องจักรทํางาน 24 430.00 17.92

3 นําชิ้นงานออกจากโมลด์ 4 15.60 3.90

4 นําชิ้นงานใส่แบบ 4 6.04 1.51

5 นําชิ้นงานออกจากแบบ 4 9.74 2.43

6 เล็มขอบชิ้นงาน 4 15.03 3.76

7 ช๊อตนํ้าพร้อมวัดขนาดชิ้นงาน 4 27.65 6.91

8 ตรวจสอบคุณภาพ 2 17.53 8.76

9 บรรจุลงตะกร้า 2 8.78 4.39

รวม 607.61 3 37.93

ทํางานขณะ

เครื่องจักร

กําลังทํางาน

594.45

Standard Time

1 2 24.77

2 13.16 1 13.16

คู่ต่อรอบสถานี
ขั�นตอน

งานย่อย
รายละเอียดงาน
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รูปที่ 2แสดงแผนภมิูคน-เคร่ืองจกัรหลงัการปรับปรุง 

 จากรูปท่ี 2 พบว่าเวลาว่างงานของพนกังานฉีดลดลงเหลือ 212วินาทีหลงัจากการปรับปรุงขัน้ตอนงานย่อย

และหลงัจากมีการปรับปรุงขัน้ตอนการทํางานและลดเวลาสญูเปล่าลงจะทําให้มีข้อจํากดัในการทํางานของพนกังาน

ฉีดในขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลงัทํางานอยู่ดงัแสดงในแผนผังการทํางานปัจจุบันดงัแสดงในรูปท่ี 3ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้ให้

จดัทําแผนผงัสําหรับการทํางานใหมด่งัแสดงในรูปท่ี 4 

พนักงานฉีด 1 เวลา วินาที เครื่องฉีด 1 เวลา วินาที เครื่องฉีด 2 เวลา วินาที เครื่องฉีด 3 เวลา วินาที

ใส่แบบ 6.04

ใส่แบบ 6.04

ใส่แบบ 6.04

นําชินงานออกจากแบบ 9.74

ใส่แบบ 6.04

ใส่แบบ 6.04

ใส่แบบ 6.04

รวม 700.01 700.01 700.01 รวม 700.01

212.00

เล็มขอบชิ้นงาน

ช๊อตนํ้าพร้อมวัดขนาดชิ้นงาน 27.65
15.03

ว่าง

430.00

ว่าง 21.64

430.00อบชิ้นงาน

ว่าง

อบชิ้นงาน 21.64

อบชิ้นงาน 104.43

อบชิ้นงาน

119.90

128.47

61.15

ว่าง 104.43

ว่าง 82.79
ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

นําชิ้นงานออก 15.60

82.79
ทําความสะอาดโมลด์ 61.15

นําชิ้นงานออก 15.60

นําชิ้นงานออก 15.60

ว่าง

นําชิ้นงานออก 15.60

อบชิ้นงาน 430.00

ทําความสะอาดโมลด์ 3

นําชิ้นงานออก 15.60

ทําความสะอาดโมลด์ 2 61.15

61.15

นําชิ้นงานออก 15.60

ว่าง 82.79
ทําความสะอาดโมลด์ 1 61.15



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 
 

264 

 

รูปที่ 3แสดงแผนผงัสายการผลิตปัจจบุนั 

 

รูปที่ 4แสดงแผนผงัการทํางานหลงัการปรับปรุง 

 จากรูปท่ี 4แผนผงัการทํางานหลงัการปรับปรุงจะทําให้พนกังานฉีดสามารถทํางานได้สะดวกมากย่ิงขึน้กว่า

แผนผงัเดิมเพราะสามารถเดินนําชิน้งานมาวางตรงชัน้เพ่ือรอพนกังานตรวจสอบคณุภาพตรวจสอบได้ง่ายขึน้  

 

BASKETS

พนักงานฉีด

พนักงานเล็ม

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
พนักงานบรรจุ

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4

Shelf 1 Shelf 2

MC 1 MC 2 MC 3 MC 4 MC 5 MC 6

BASKETS

พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพและบรรจุ

Table 1 Table 4Table 2 Table 3

Shelf 1 Shelf 2

พนักงานฉีด

MC 1 MC 2 MC 3 MC 4 MC 5 MC 6
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ผลและวิจารณ์ 

การวิจยันีเ้ป็นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนําเทคนิค IE มาทําการปรับปรุงโดย

ใช้แผนภมิูคน-เคร่ืองจกัรและใช้หลกั ECRS เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงโดยหลงัจากทําการศกึษาบริษัทกรณีศกึษา

แล้วสามารถลดพนกังานลงจากเดิม 6 คนเป็น 2 คน สถานีงานจาก 4 ขัน้ตอนเป็น 2 ขัน้ตอน จุดคอขวดเพ่ิมขึน้จาก

เดิมแตย่งัได้ยอดผลิตเท่าเดิมคือ 144 คูต่ามรอบ สมดลุการผลิตเพ่ิมขึน้จาก 46.12% เป็น 77.60% เวลาสญูเปล่า(ภา

วิณีและสทุศัน์, 2551) ของพนกังานฉีดลดลงจากเดิม 276.56 วินาทีเป็น 212.00วินาที  และยอดผลิตต่อชัว่โมงยงัเท่า

เดิมคือ 144 คู่ ค่าแรงทางตรงลดลงจากเดิม 77,466.85บาท เหลือ 26,310.90บาท ผลิตภาพของสายการผลิตยัง

เพ่ิมขึน้จาก97.24%เป็น 99.07%และผลิตภาพเม่ือเทียบกบัฐานเดิมเพ่ิมขึน้เป็น 291.72%รายละเอียดต่างๆดงัแสดง

ในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3แสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

หมาย

เหต ุ: ยอดท่ีนํามาใช้ในการคํานวณคือยอดสัง่ผลิตท่ี 50,986 คูต่อ่เดือน 

สรุปผล 

 หลงัจากใช้เทคนิค IE มาประยุกต์ใช้แล้วทําให้สามารถลดจํานวนพนกังานจากเดิมลง 66.67% สถานีงาน

ลดลง 50% จุดคอขวดเพ่ิมขึน้ 1.89% แต่ยงัได้ยอดผลิตต่อชัว่โมงเท่าเดิมคือ 144 คู่ตามรอบเคร่ืองจกัรท่ียงัอยู่ใน 6 

รอบต่อชัว่โมง อตัรายอดผลิตต่อคนต่อชั่วโมงเพ่ิมขึน้ 200% สมดลุการผลิตเพ่ิมขึน้จากเดิม 66.00% เวลาสญูเปล่า

ลําดับ หัวข้อ หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง %ผลต่าง การปรับปรุง

1 จํานวนพนักงาน คน 6 2 -4.00 66.67% ลดลง

2 สถานีงาน สถานี 4 2 -2.00 50.00% ลดลง

3 จุดคอขวด วินาที 24.31 24.77 -0.46 -1.89% เพิ่มขึ้น

4 สมดุลการผลิต % 46.12% 76.56% 30.44% 66.00% เพิ่มขึ้น

5 รอบเครื่องจักร รอบ 6.17 6.06 -0.11 -1.78% ลดลง

6 เวลาสูญเปล่าของพนักงาน วินาที 276.50 212.00 -64.50 23.33% ลดลง

7 ยอดผลิตต่อชั่วโมง คู่ 144 144 0.00 0.00% เท่าเดิม

8 ยอดผลิตต่อคนต่อชั่วโมง คู่ 24 72 48.00 200.00% เพิ่มขึ้น

9 ชั่วโมงการผลิต Hrs./K. 40.52 13.76 -26.76 66.04% ลดลง

10 ค่าแรงต่อคู่ บาท 1.52 0.52 -1.00 66.04% ลดลง

11 ค่าแรงทางตรง บาท 77,466.85 26,310.90 -51,155.95 66.04% ลดลง

12 ผลิตภาพ % 97.24% 99.07% 0.02 1.88% เพิ่มขึ้น

13 ผลิตภาพเทียบกับฐาน % 97.24% 291.72% 194% 200.0% เท่าเดิม
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ของพนกังานลดลงจากเดิม 23.33%ชัว่โมงการผลิต ค่าแรงต่อคู่และค่าแรงทางตรงลดลงจากเดิม ในสดัส่วนท่ีเท่ากนั 

66.04% ผลิตภาพเพ่ิมขึน้ 1.88% และผลิตภาพเทียบกบัฐานเดิมเพ่ิมขึน้จากเดิม 200.00% 

 หลงัจากการปรับปรุงดงักล่าวผู้ วิจัยได้ขยายผลการดําเนินงานไปทุกรุ่นท่ีกําลงัทําการผลิตอยู่รวมไปถึงใน

อนาคตท่ีกําลงัจะผลิต จนสามารถลดพนักงานทัง้หมดลงได้อย่างน้อย 30% และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงในลกัษณะงานท่ีคล้ายกนัได้อีกด้วย 
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