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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดปริ ม าณของเสี ย จากการเกิ ด ฟองอากาศในขั้ น ตอน
การติดฉลากบนฮาร์ ดดิ ส ก์ ไดรฟ์ และเพื่อปรับเรีย บการผลิ ตในกระบวนการติ ดฉลากและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิดหลักการลดความสู ญเปล่ า 7 ประการ พบปัญหาความสู ญเปล่ าที่เกิด จาก
การผลิตของเสียฟองอากาศบนฉลากสินค้า ขั้นตอนและระยะเวลาการทางานไม่ปรั บเรียบส่งผลให้
ปริมาณการผลิตที่ได้ไม่สมดุล และการเคลื่อนไหวที่จาเป็นของพนักงานส่งผลต่อระยะเวลาการทางาน
ที่มาก การดาเนินงานการปรับปรุงแก้ไขเริ่มจากการศึกษาลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น เก็บข้อมูล
เบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา ออกแบบ กาหนดวิธีการ แนวทางในการ
แก้ไข ด้านปัญหาของเสียจากฟองอากาศ เกิดจากการกระจายน้าหนักของอุปกรณ์ยังฉลากยังไม่ทั่วถึง
ผู้วิจัยออกแบบพัฒนาอุป กรณ์ Rubbing Tool Cover เพื่อใช้ในการรีดบนฉลาก จากนั้น ปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานด้วยการศึกษาการทางาน ระยะเวลาของแต่ล ะสถานีงาน เพื่อลดรอบเวลาด้ว ย
เทคนิค ECRS พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ในขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด และการแบ่งขั้นตอนการทางาน
ใหม่ เพื่อลดระยะเวลาการทางานของพนักงานที่มีเวลาการทางานสูงสุด ผลการดาเนินงานพบว่า
การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ Rubbing Tool Cover สามารถลดร้ อ ยละของเสี ย ที่ เ กิ ด จากฟองอากาศ
บนผลิตภัณฑ์จากก่อนปรับปรุงร้อยละ 18 ลดลงเหลือร้อยละ 2 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 88.88
และลดร้อยละของเสียบนบรรจุภัณฑ์ก่อนปรับปรุง ร้อยละ 30 ลดลงเหลือร้อยละ 5 คิดเป็นอัตรา
การลดลงร้อยละ 83.33 และการปรับปรุงวิธีการทางาน สถานีงาน Featuring สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิ ต จาก 1,324 ชิ้น ต่อวัน เพิ่มขึ้น เป็ น 1,381 ชิ้นต่อวัน เพิ่มขึ้น 57 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นอั ต รา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปรับเรียบมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การลดของเสีย, ฮารดดิสกไดรฟ, ความสูญเปล่า 7 ประการ, ECRS, การศึกษาการทางาน
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Abstract
This research aimed to reduce the quantity waste from bubbles in the hard disk
drive labeling process and to smooth production in the process of labeling and packing
products according to the 7 Wastes. One waste problem is from bubbles on product labels
being not smooth resulting in employee movement and time wastes. This study sought
to improve this problem by collecting data and analyzing the root causes using a fishbone
diagram. It was found that the waste bubble problem was caused by the weight not being
able to diffuse all of the label. The researcher designed the Rubbing Tool Cover for
pressing on the labels. Then the work process was improved by 1) studying the time spent
at each station and reducing the cycle times using the ECRS technique, and 2) improving
the barcode scanning equipment and process, dividing and reducing the time of work for
each employee. The results of the research showed that the Rubbing Tool Cover reduced
the waste bubble percentage defect on products from 18% to 2% ( - 88. 88% ) , the
percentage defect on packaging from 30% to 12% (-83.33%), and increased production
capacity from 1,324 to 1,381 or 57 pieces/day, (+4.30%). As a result, the production
process could run more smoothly.
Keywords: Reduct Defect, Hard Disk Drive, 7 Waste, ECRS, Work Study
1. บทนา
อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) (Yongpisanphob, W., 2021)
ของไทยเป็นผู้ส่ งออก HDD อันดับ 2 ของโลก ตลาดส่งออกในสัดส่ว นสูงกว่า 90% โดยมีสัดส่ว น
เกือบ 30% ของมูลค่าส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ บริษัทต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนขณะที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ทาธุรกิจในลักษณะรับจ้างประกอบและมักประกอบ
ธุรกิจรับเหมาช่วง (Subcontractors) จากการอาศัยความรู้การพัฒนาจากต่างชาติ ทาให้แรงงาน
ขาดการพัฒนาฝี มือ และการสร้ างมูล ค่ าเพิ่มในสิ นค้าอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่สูงนัก อีกทั้งอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ล่าช้า ประกอบกับค่าจ้าง
แรงงานไทยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าอิเล็ กทรอนิกส์ ของไทยปรับเพิ่ม ขึ้น
ทาให้มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และนโยบายการลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่มุ่งหาฐาน
ผลิ ต ที่ มี ค วามได้เ ปรี ย บด้ านต้น ทุ น ส่ ง ผลให้ บ ริษั ท กรณี ศึ ก ษามุ่ งเน้น ด้า นการลดต้น ทุ นการผลิ ต
ในกระบวนการ เช่น ปั ญหาการลดของเสี ย ที่เ กิดจากฟองอากาศ บนผลิ ตภัณฑ์และบรรจุ ภั ณ ฑ์
เป็นผลให้พนักงานต้องทาการแก้ไขแกะตัวฉลากที่มีปัญหาออกและติดใบใหม่ หากของเสียส่งไปถึงมือ
ลูกค้า ลูกค้าส่งสินค้ากลับคืนมาทั้งหมด เป็นผลทาให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีแนวคิดการลด
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ปรับวิธีการดาเนินงานภายในกระบวนการผลิตที่สามารถ
ดัดแปลงให้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน (Kaewsud, J., 2019) การออกแบบอุปกรณ์
ที่ ส ามารถลดระยะเวลา ลดขั้ น ตอนในการท างานที่ ไ ม่ จ าเป็ น ช่ ว ยให้ ก ารท างานง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจัย
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

14

Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal

เหล่ านี้ ล้ ว นมีกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อผลกาไรของบริษัท ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
หันมาใส่ใจในระบบการผลิต เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ และตอบสนองสินค้าที่มีคุณภาพออกไป
ยังผู้ใช้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อลดปริมาณของเสียจากการเกิดฟองอากาศในขั้นตอนการติดฉลากบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2.2 เพื่อปรับเรียบการผลิตในกระบวนการติดฉลากและบรรจุผลิตภัณฑ์
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาและดาเนินการปรับปรุง ขั้นตอนการดาเนินงานโดยวิเคราะห์
การดาเนินงานด้วย 7 Waste หลักการ ECRS และ QC Tool
ขอบเขตด้านเวลา : ดาเนินการศึกษา เก็บข้อมูลและปรับปรุงการดาเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน
ถึง ตุลาคม 2563
ขอบเขตด้านพื้นที่ : ศึกษาและดาเนินการปรับปรุง เฉพาะกระบวนการติดฉลากและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จานวน 1 สายการผลิตต้นแบบ จากทั้งหมด 13 สายการผลิต
ด้วยวิธีการคัดเลือกจากสายการผลิตที่มีปัญหาของเสียมากที่สุด
ขอบเขตด้ า นอุ ป กรณ์ : ศึ ก ษาและด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการลดปั ญ หา
ฟองอากาศ และอุปกรณ์ยึดเครื่องสแกนติดกับโต๊ะทางาน
4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการดาเนินวิจัยตามลาดับขั้นตอน เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในภาพที่ 1
ศึกษาสภาพปัญหา ข้อมูลของบริษัท ด้วยการจาแนกแบบ 7 Waste
สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิดของเสีย การผลิตไม่ปรับเรียบ
วางแผนการดาเนินงาน ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา ออกแบบอุปกรณ์
จัดทาอุปกรณ์ และกาหนดวิธีการใช้งาน

ทดลองการ
ทางาน

ไม่ผ่าน

2
1
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2

1

ไม่ยอมรับ

ผ่าน
เก็บข้อมูลหลังการปรับปรุง วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบผลการทดลอง
ยอมรับ
สรุปผลการทดลอง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
4.1 ศึกษาสภาพปัญหา ข้อมูลของบริษัท ด้วยการจาแนกแบบ 7 Waste ผู้วิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์ปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคือ 1. ปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดจากการ
ผลิ ตของเสี ย ฟองอากาศบนฉลากสิ นค้า 2. ขั้นตอนและระยะเวลาการทางานไม่ปรับเรียบส่ งผล
ให้ ป ริ ม าณการผลิ ต ที่ ไ ด้ ไ ม่ ส มดุ ล และการเคลื่ อ นไหวที่ จ าเป็ น ของพนั ก งานส่ ง ผลต่ อ ระยะเวลา
การทางานที่มาก
4.2 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหา ความถี่ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทางานด้วยหลักการ 7 Waste จานวนตัวอย่าง
310 ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม จากจานวนชิ้นงาน 1,324 ชิ้นต่อวัน (ทาโรยามาเน่, Yamane) ที่ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (เนื่องจากลักษณะขั้นตอนที่ศึกษา
ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และข้อจากัดด้านระยะเวลาการประกอบของรุ่น
การผลิต)
จากสูตร n =

𝑁
1+𝑁𝑒

2 =

1,324
1+1,324(0.05)2

= 307 ชิ้น

(1)

เมื่อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแล้วทาการตรวจสอบของเสีย พบว่าของเสียที่เกิดจากการ
ติดฉลากบนผลิ ตภัณฑ์ ร้ อยละ 18 และของเสี ยที่เ กิดจากการติด ฉลากบนบรรจุภัณ ฑ์ ร้ อยละ 30
ของจานวนการสุ่ม ด้วยกราฟแสดงสัดส่วน ผลการวิเคราะห์ภาพที่ 2
เ ป อร์ เ ซ็ น ต์ ข อง เ สี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบ วนกา ร

ของดี

ของเสีย

18

30

82

70

บนผลิ ต ภั ณ ฑ์

บนบรรจุ ภั ณ ฑ์

ภาพที่ 2 ของเสียที่เกิดจากฟองอากาศบนผลิตภัณฑ์และบนบรรจุภัณฑ์
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4.3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเกิดของเสีย การผลิตไม่ปรับเรียบ
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ตาแหน่งที่เกิดปัญหาฟองอากาศ บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยได้จาก
การสั ง เกต วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ พนั ก งาน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ออกแบบวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
แยกตามตาแหน่งของฉลากที่ติดลงบนผลิตภัณฑ์ (ซ้าย) สามารถแบ่งได้ 5 ตาแหน่ง (A, B, C, D, E)
ดังแสดงในภาพที่ 3 (ซ้าย) การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ได้ 4 ตาแหน่ง (A, B, C, D) ดังแสดงในภาพ
ที่ 3 (ขวา)

A
C

B
D

A
C

B
D

E
ภาพที่ 3 ตาแหน่งของฟองอากาศที่เกิดขึน้ บนฉลากผลิตภัณฑ์ บนผลิตภัณฑ์ (ซ้าย) บนบรรจุภัณฑ์ (ขวา)
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่ 3 ผู้วิจัยทาใช้แผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์ตาแหน่ง
ที่เกิดปัญหาฟองอากาศมากที่สุดบนผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตาแหน่ง B, D, A, E, C ดังภาพที่ 4 ตามลาดับ
ปัญหาฟองอากาศบนถุงบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ตาแหน่ง C, D, A, B ตามลาดับ

ภาพที่ 4 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ทาให้เกิดของเสีย(ฟองอากาศ) บนผลิตภัณฑ์และบนบรรจุภัณฑ์
4.3 วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาและข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถระบุ ส าเหตุ ข องปั ญ หาได้
ดังแสดงในภาพที่ 5 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal

Environment

Man

Machine
ขนาดและน้าหนัก
ไม่พอเหมาะ

แสงสว่างไม่
เพียงพอ

เกิดความเหนื่อยล้าจาก
การใช้แรงกด

ขาดทักษะใน
การทางาน

อุปกรณ์ไม่มี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของ
ชิ้นส่วนที่ส่งผลต่อการ
ทางาน
วัสดุเสียหายง่าย

17

การผลิตของ
เสีย
ฟองอากาศ

ขาดการกาหนด
วิธีการที่ถูกต้อง

รูปร่างของฉลาก

Materi

Methods

ภาพที่ 5 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตของเสีย (ฟองอากาศ)
จากแผนภาพที่ 5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตของเสีย (ฟองอากาศ) พบว่า สาเหตุ
หลักเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ น้าหนักของเครื่องมือที่ใช้ในการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์
และบนบรรจุภัณฑ์เบาเกิน ไป และขนาดของเครื่องมือไม่เหมาะกับการถือรีดฉลากของพนักงาน
ส่ งผลให้ พนั กงานเกิด ความเหนื่ อยล้ า ในการใช้ แรงกดเพื่ อ ติด ฉลากบนผลิ ตภั ณ ฑ์ และทาให้ เ กิ ด
ฟองอากาศบนฉลากได้ด้วย
Machine
อุปกรณ์ไม่เหมาะสม
ต่อการทางาน

Man
พนักงานเกิด
ความเหนือ่ ยล้า

ใช้อุปกรณ์
ทางานซ้าซ้อน

ขาดทักษะใน
การทางาน
การทางานไม่สมดุล
ขาดการปรับปรุง
วิธีการทางาน

การผลิตไม่
ปรับเรียบ

Methods

ภาพที่ 6 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตไม่ปรับเรียบ
จากแผนภาพที่ 6 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิตไม่ปรับเรียบพบว่า สาเหตุหลั กคือ
ขั้นตอนและระยะเวลาการทางานไม่สมดุล เช่น สถานี Featuring เวลาการทางานคือ 21.18 วินาที
สถานี Visual เวลาการทางานคือ 13.47 วินาที สถานี Packing เวลาการทางานคือ 12.98 วินาที
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ซึ่งสถานี Featuring ใช้เวลานานที่สุดและยังพบสาเหตุทาให้เกิดความเหนื่อยล้า การใช้เวลาในการ
หยิบอุปกรณ์สแกนบาร์ โค้ด ทางาน และเก็บ เครื่องสแกนเข้าที่ จึงมีแนวคิดในการลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานด้วยการสร้างอุปกรณ์เพื่อการทางานที่เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
4.4 วางแผนการดาเนินงาน ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา
จากหลั ก การ ECRS ผู้ วิ จั ย มี แ นวคิ ด จากหลั ก การ R Rearrang ไปใช้ ใ นการแบ่ งงาน
จากสถานี Featuring คื อ ขั้ น ตอน Write operation name ไปยั ง สถานี Visual เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสมดุลระหว่างสถานีงาน จากนั้นใช้หลักการ C Combine การรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน
โดยออกแบบอุปกรณ์การอ่านบาร์โค้ด ลดการเคลื่ อนไหว และหลักการ S Simplify การออกแบบ
อุปกรณ์ในการติดสลากลงบนผลิตภัณฑ์
1) จากข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพพาเรโต ดังภาพที่ 4 พบว่าการติดฉลากมีปัญหา
ด้ า นแรงที่ ใ ช้ ก ดลงไปยั ง ฉลากไม่ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง แผ่ น (ปั จ จุ บั น ใช้ เ พี ย งฟองน้ าในการรี ด ฟองอากาศ)
จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ เพื่อใช้สวมครอบบนฟองน้า ลักษณะคล้ายแปรงลบกระดาน ทาการทดลองใช้
ในสายการผลิตต้นแบบ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถการใช้งานของอุปกรณ์
ได้จริงหรือไม่ ผู้จัดทาได้ออกแบบอุปกรณ์ โดยการทดลองใช้ปรับแก้ขนาด และความสูง โดยได้ข้อสรุป
ขนาดร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งานคือ กว้าง 3.5 ซม. ยาว 10.5 ซม.หนา 0.2 ซม. พร้อมทั้ง
ทารอยยึดภายในเพื่อให้ ยึดเกาะฟองน้าได้ ด้วยหลักการการเลือกวัส ดุต้องไม่ทาให้ ฉลากเกิ ดรอย
เสียหาย ขนาดเบาไม่ทาให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า ไม่ขัดกับสรีระการทางานเดิม ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วัส ดุจ าก โพลี เพนโค (Polyphencol) เป็ น วัส ดุในการผลิ ต เนื่องจากเป็ นวัส ดุที่ไม่เกิดไฟฟ้ า สถิ ต
เมื่อเกิดการเสี ย ดสี ขึ้น วัส ดุนี้ บ ริ ษัทอนุ มัติให้ ใช้ส ร้างอุปกรณ์นี้ถูกเรียกว่า Rubbing Tool Cover
ดังในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ครอบลงบนฟองน้า Rubbing Tool Cover
2) ศึกษาวิธีการทางาน ในขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด พร้อมทั้งเสนอให้มีการออกแบบ
ชิ้นส่วน Jig Fixture ประกอบเข้ากับโต๊ะทางาน เพื่อลดขั้นตอนการทางานลง ในสถานีงาน Featuring
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ดก่อนการปรับปรุง
ขั้น
1. หยิบ barcode reader
ตอน

2. สแกน STD& S/N

3. วาง barcode reader

ก่อน
ปรับ
ปรุง
2.3
Sec.

จากตารางที่ 1 ขั้น ตอนการสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ก่อนปรับปรุงจานวน 3 ขั้นตอน
เริ่ ม ด้ ว ยการยกเครื่ อ งสแกนไปยั ง บาร์ โ ค้ ด สแกนเสร็ จ แล้ ว วางไปต าแหน่ ง เดิ ม ซึ่ ง ใช้ ร ะยะเวลา
ในการดาเนินงาน 2.3 วินาทีต่อชิ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวคิดออกแบบอุปกรณ์เพื่อลดขั้นตอนการสแกน
บาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการติดตั้งเครื่องสแกนกับโต๊ะทางาน
4.5 จัดทาอุปกรณ์ และกาหนดวิธีการใช้งาน
1) วิธีการใช้อุปกรณ์ Rubbing Tool Cover การอบรมและสร้างความเข้าใจต่อการทางาน
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมและการท างานของพนั ก งานสามารถระบุ ส าเหตุ ไ ด้ ว่ า พนั ก งานเกิ ด
ความเหมื่อยล้าจากการใช้แรงกดตลอดทั้งวัน อีกทั้งลักษณะการวางนิ้วมือยังไม่ถูกต้อง และขาดทักษะ
การทางานที่เหมาะสม จึงได้มีการเสนอให้จัดอบรมพนักงานทั้ง 13 สายการผลิ ต ในการใช้อุปกรณ์
ใหม่ เพื่อให้เข้าใจลักษณะการทางานและวิธีการที่ถูกต้อง โดยการกระจายแรงจากนิ้วมือในขณะ
ทางานร่วมกับอุปกรณ์ Rubbing Tool Cover ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ Rubbing Tool Cover
2) ทดลองการทางานของอุปกรณ์
เมื่อทาการออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์แล้ว ทดลองการใช้งานด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง
สั ง เกต สอบถาม และวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ อุ ป กรณ์
และสามารถทางานได้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการทางานลง จานวนของเสียจากฟองอากาศ
ลดลง จากนั้ น เก็บ ผลการดาเนิ น งานหลั ง การทดลอง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จานวนของเสี ย
นาไปเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการดาเนินงานปัญหาการเกิดของเสียจากฟองอากาศ จากการสังเกตและเก็บข้อมูล
ตามตาแหน่งที่เกิดฟองอากาศ พบตาแหน่งที่ติดสลากมีผลต่อการเกิดฟองอากาศ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์เดิมที่ใช้อยู่ไม่สามารถกระจายแรงกดได้ทั่วทั้งแผ่นฉลาก ด้วยหลักการ ECRS
(S = Simplify สร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึ้น) จึงนาเสนอการออกแบบอุปกรณ์ครอบลงบน
ฟองน้า เพื่อสามารถกระจายน้าหนักไปยังฉลากที่ใช้ติดบนผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งทดลอง
ใช้งานกับพนักงานจริง เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก รองรับการทางาน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 310 ชิ้นงาน สามารถสรุปจานวนเปรียบเทียบผลการปรับปรุง ร้อยละของเสียที่เกิด
จากฟองอากาศ บนผลิตภัณฑ์จากก่อนปรับปรุง ร้อยละ 18 ลดลงเหลือร้อยละ 2 คิดเป็นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 88.88 และสามารถลดร้อยละของเสียที่เกิดบนบรรจุภัณฑ์จากก่อนปรับปรุงร้อยละ 30
ลดลงเหลือร้อยละ 5 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 83.33 ส่งผลให้ทางบริษัทและพนักงานยอมรับ
การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในกระบวนการ ดังแสดงในภาพที่ 10
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เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากฟองอากาศ
40
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บนผลิตภัณฑ์

บนบรรจุภัณฑ์

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากฟองอากาศ
5.2 ผลการดาเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด
จากปัญหาด้านระยะเวลาการทางานไม่ปรับเรียบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาเหตุการทางาน
ล้าช้าของพนักงานเกิด จากความเหนื่อยล้าระหว่างทางาน ในขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด ผู้วิจัยได้
ออกแบบอุ ป กรณ์ Jig Fixture เพื่ อ ยึ ด เครื่ อ งสแกนเข้ า กั บ โต๊ ะ ท างานด้ ว ยหลั ก การ 7 waste
(การเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ าเป็ น ) และ ECRS (S = Simplify สร้ า งอุ ป กรณ์ ช่ ว ยให้ ท างานได้ ง่ า ยขึ้ น )
ได้เสนอลดขั้นตอนการยกเครื่องสแกนไปทางานยังชิ้นงาน เปลี่ยนวิธีการ คือให้ติดตั้งเครื่องสแกน
อยู่กับที่ จากนั้นเลื่อนชิ้นงานผ่านเครื่องสแกน ลดขั้นตอนการนาเครื่องสแกนมาทางาน และนากลับไป
วางที่จุดวางเก็บข้อมูลระยะเวลาหลังการใช้อุปกรณ์ Jig Fixture ผลการดาเนินงาน คือ ระยะเวลา
การทางานหลั งการปรั บ ปรุ งลดลงเหลือ 0.5 วิ นาทีต่อชิ้น แสดงขั้นตอนการทางานหลั งปรับปรุง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด หลังการปรับปรุง
ขั้น
ตอน

ไม่ต้องหยิบ
barcode reader

ยกชิ้นงานสแกน
STD& S/N

ไม่ต้องวาง barcode reader

หลัง
ปรับ
ปรุง
0.5
Sec.
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5.3 ผลการดาเนินงานด้านการปรับเรียบระยะเวลาในสายการผลิต
จากสาเหตุของปัญหา การปรับเรียบการผลิต พนักงานมีระยะเวลาการทางานที่ไม่สมดุล
เสนอให้มีการจัดแบ่งงานใหม่ โดยได้ทาการย้ายขั้นตอน Write operation name มีเวลาการทางาน
0.64 วิ น าที ต่ อ ชิ้ น จากสถานี ง าน Featuring ไปยั ง สถานี ง าน Visual ส่ ง ผลให้ เ วลาสถานี ง าน
Featuring จาก 21.18 วินาทีเหลือเพียง 20.54 วินาที และเวลาในสถานีงาน Visual เพิ่มขึ้นจาก
13.47 วิน าที เป็ น 14.11 วิน าที ส่ งผลให้ ระยะเวลาของสถานีงานปรับเรียบมากยิ่งขึ้น ดังแสดง
ในตารางที่ 3 (Ruanglok, S., 2017)
ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนและเวลาการทางานของสถานีงาน Featuring และ Visual
1. Featuring
Pick up from side printer
Take model label
Pick up unit#2
Read unit
Inspection
Affix model label
Send unit to next station
Take Bag
Send ESD Bag
Read WI
Turn around half dolly
Write operation name
Cycle Time
Fatigue 5%
STD Time
Product Out put

ก่อน
0.67
0.74
1.81
2.3
2.5
4.63
0.93
4.35
0.98
0.25
0.33
0.64
20.13
1.05
21.18
1,324

หลัง
0.67
0.74
1.81
2.3
2.5
4.63
0.93
4.35
0.98
0.25
0.33
19.49
1.05
20.54
1,371

2. Visual
Take unit Bag
Inspection Unit
Send unit
Write operation name

ก่อน
1.55
9.24
1.63
-

หลัง
1.55
9.24
1.63
0.64

Cycle Time
Fatigue 5%
STD Time
Product Out put

12.42
1.05
13.47
2,095

13.06
1.05
14.11
2,016

จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปผลเปรียบเทียบอัตราการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง ของสถานีงาน
Featuring จากก่ อ นปรั บ ปรุ ง มี ก าลั ง การผลิ ต 1,324 ชิ้ น ต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1,381 ชิ้ น ต่ อ วั น
เพิ่มขึ้น 57 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 และในสถานีงาน Visual เมื่อมีการเพิ่ม
ขั้นตอนการทางานส่งผลให้กาลังการผลิตปรับเรียบลดลง และอยู่ในกาลังการผลิตรวมที่ยอบรับได้
ดังแสดงในภาพที่ 11
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ปริมาณการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2,500

2,095 2,016

2,000
1,500

2,195

2,195

1,324 1,381
ก่อนปรับปรุง

1,000

หลังปรับปรุง

500
0
Featuring

Visual

Packing

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบกาลังการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง
6. สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินงาน ผู้วิจัยได้เสนอการแก้ปัญหาของเสียที่เกิดจากฟองอากาศ ที่เกิดขึ้นบน
ผลิตภัณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ Rubbing Tool
Cover ที่มีขนาดเหมาะสม เบา สะดวก กะทัดรัด ที่มีผลการวิจัยดังตัวอย่างงานวิจัยของ (Singthanu,
S., 2018) โดยออกแบบร่วมกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ ด้วยการทดลองใช้ สอบถาม สังเกต
และวิเคราะห์ผลของการใช้งานร่ว มกันตลอดระยะเวลาการทดลอง จนได้เป็นอุปกรณ์ที่พนัก งาน
ยอมรับใช้ทางานได้ ส่งผลให้ลดปัญหาของเสียฟองอากาศลงได้ อีกทั้งปัญหาการผลิตไม่ปรับเรียบ
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวไม่จาเป็นในขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์
Jig Fixture ร่ ว มกับ หลั กการ ECRS เพื่อยึดเครื่องสแกนเข้ากับโต๊ะทางาน ลดขั้นตอนการทางาน
จาก 3 เหลือเพียง 1 ขั้นตอน เวลาในการทางานลดลงจาก 2.3 เป็น 0.5 วินาที ลดลง 1.8 วินาที
ต่ อ ชิ้ น ปั ญ หาขั้ น ตอนการท างานและระยะเวลาไม่ ส มดุ ล ได้ ป รั บ วิ ธี ก ารท างานจากสถานี ง าน
Featuring และ Visual ส่ ง ผลให้ เ วลาการท างานปรั บ เรี ย บยิ่ ง ขึ้ น ดั ง ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ของ
(Thamchaisopit, P., 2016) พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงานในการทางาน เพื่อให้เกิดความเข้า ใจ
ตรงกันในขั้นตอนการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้กาลังการผลิตในแต่ละวันเพิ่มขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถพัฒนาแนวคิดการออกแบบอุปกรณ์ เพื่อลดของเสียที่ได้ไปยัง
สายการผลิตใกล้เคียงของบริษัทกรณีศึกษา หรือประยุกต์ใช้กับงานที่มีลักษณะการทางานคล้ายกัน
แต่แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การติดฉลากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ที่ต้องการ
ติดฉลากคงทน เพื่อสะดวกต่อการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานได้ง่าย
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