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บทคัดย่อ: กรณีศกึ ษาบริษทั ผลิตผ้าเบรกพบของเสียประเภทตาแหน่งตัวอักษรเอียงบนชิน้ งานในกระบวนการยิง
รหัสผลิต จานวน 10,976 ชิน้ ต่อวัน คิดเป็ น 81% ของแผนการผลิตรายวัน ซึง่ เกิดจากชิน้ งาน 10 รุ่น ในเบือ้ งต้น
ก่อนคณะผูว้ จิ ยั เข้าไปทาการศึกษาพบว่า ทางบริษทั แก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการจัดพนักงาน 1 คนต้องจัดรูป
แถวชิน้ งานบนสายพานก่อนเข้าเครื่องยิงรหัสผลิต ส่งผลให้ใช้แรงงานคนเพิม่ ขึน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาการ
ทางานของกระบวนการด้วยแผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการ วิ เคราะห์คุณค่าของกิจกรรม ตัง้ คาถาม 5W1H
พบว่าสาเหตุหลักมาจากการออกแบบระบบสายพานไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต แล้วประยุกต์ใช้หลักการ
ECRS ในการหาแนวทางปรับปรุงโดยได้ทาการปรับปรุงสายพานลาเลียงและปรับระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้นตัง้ แต่
เครื่องอบสี โดยการทาตารางคานวณที่ใช้ชน้ิ งาน 10 รุ่น ในการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์จานวนชิน้ งานต่อแถวและ
ระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้นที่เหมาะสมไปใช้ทางาน จากการทดสอบทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า การ
ปรับค่าตัวแปรต่างๆจากตารางคานวณสามารถลดของเสียประเภทตาแหน่ งตัวอักษรเอียงบนชิ้นงานได้ 10,976
ชิน้ ต่อวัน หรือคิดเป็ นจานวนของเสียทีล่ ดลง 100% ของแผนการผลิตรายวัน นอกจากนี้ยงั มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้
จากเดิมเฉลีย่ 1 ชิน้ ต่อแถว และระยะเวลาคืนทุนของการปรับปรุงสายพานลาเลียง คือ 1.275 วัน
คาสาคัญ: 5W1H; หลักการ ECRS; การทดสอบสมมติฐาน; ระยะเวลาคืนทุน
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Abstract: Brake pad manufacturing found the incorrect position of text on brake pad defect in the
marking process 10,976 pieces per day or 81% of the daily production plan and caused defects from 10
models. The temporary solution of the company before investigators studied process shown that
provided an operator to arrange brake pad rows on the conveyor before pass the marking machine so
caused to hire the operator. Investigators studied the work method by flow process chart, analyzed the
value of activities, queried 5W1H shown that the main cause of the defect was inappropriate designing
the conveyors in the process then applied ECRS principle to find improvement way by making new
conveyors and adjusting the initial spacing of brake pad in the oven. The formula table was made by
using 10 models to find the number of brake pads per row and appropriate initial spacing of brake pad
to actual work. Result from statistical testing at 95% confidence level shown that adjusted the value of
variables from formula table that could reduce the incorrect position of text on brake pad defect 10,976
pieces per day or 100% of the daily production plan. Besides, average capacity increased 1 piece per
row and the payback period of improvement conveyors was 1.275 days.
Keywords: 5W1H; ECRS Principle; Hypothesis Testing; Payback Period
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1. บทนา

11000

ของเสียตาแหน่งตัวอักษรเอียงบนชิน้ งาน (ชิน้ ต่อวัน)

กรณีศกึ ษาบริษทั ผลิตผ้าเบรกรถยนต์สญ
ั ชาติไทย
จาหน่ ายผ้าเบรกในฐานะ OES และ After Market
ตามศูนย์บริการรถยนต์ ซึง่ พบปั ญหาในกระบวนการ
ยิงรหัสผลิตผ้าเบรก ปั จจุบนั ทางบริษัทกรณีศกึ ษามี
แผนการผลิตใน 1 สัปดาห์ มีจานวนการผลิตเฉลี่ย
13,550 ชิ้น ต่ อ วัน พบของเสีย ประเภทต าแหน่ ง
ตัวอักษรเอีย งบนชิ้น งาน จานวน 10,976 ชิ้นต่ อวัน
คิดเป็ น 81% ของแผนการผลิตรายวัน ดังรูปที่ 1

จานวนของเสียของรุ่นชิ้ นงาน
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รูปที่ 2 จานวนของเสียของรุ่นชิน้ งานต่อวัน
รูปที่ 1 ตาแหน่งตัวอักษรเอียงบนชิน้ งาน
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูลการผลิต และจ านวน
ของเสียทีเ่ กิดขึน้ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 2 เมื่อทา
การพิจ ารณาตามหลัก การของพาเรโตพบว่ า มีรุ่ น
ชิ้นงานจานวน 10 รุ่น ที่ก่อให้เกิดของเสียขึน้ ใน
กระบวนการผลิตถึง 80% ของจานวนของเสียทัง้ หมด
ประกอบด้วยรุ่น 342, 143, 207, 171, 226, 178,
174, 191, 99 และ 420 ส่งผลให้เสียเวลา 5 วินาทีต่อ
ชิ้น เพื่อ ลบตัว อัก ษรแล้ ว ยิง รหัส ผลิต ใหม่ จ นกว่ า
ตาแหน่งตัวอักษรบนชิน้ งานเป็ นแนวขนานกับชิน้ งาน
ตามข้อกาหนดผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั ก่อนการศึกษาทางบริษัทได้แก้ไขปั ญหา
ดัง กล่ า วโดยจัด พนัก งาน 1 คน ให้จ ัด เรีย งรูป แถว
ชิ้น งานบนสายพานก่ อ นเข้า เครื่อ งยิง รหัส เพื่อ ให้
ตาแหน่งตัวอักษรเป็ นแนวตรงกับชิน้ งาน ดังรูปที่ 3

ส่งผลให้ใช้แรงงานคนเพิม่ ขึน้ และพนักงานจะต้อง
เร่งรีบจัดรูปแถวชิน้ งานเพื่อไม่ให้เกิดของเสียจานวน
มาก ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก มาจากการออกแบบระบบ
สายพานลาเลียงไม่เหมาะสมกับกระบวนการยิงรหัส
ผลิต ทัง้ ที่กระบวนการอบสีก่อนหน้ านี้ได้จดั รูปแถว
ชิน้ งานให้เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ต้องการปรับปรุงวิธที างาน
ใหม่และช่วยให้พนักงานทางานได้สะดวกขึน้
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1.1 วัตถุประสงค์

3. Rearrange คือ จัดลาดับงานใหม่ให้เหมาะสม
4. Simplify คือ ปรับปรุงวิธีการทางาน หรือสร้าง
อุปกรณ์ช่วยให้ทางานง่ายขึน้
T. Pattharathadakiat และ D. Sutivong [4]
ต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลด Lead Time
โดยตัง้ คาถาม 5W1H หาข้อมูลสนับสนุ นการทางาน
จากการระดมสมองและใช้ ECRS ปรับปรุงได้ตรงจุด
พร้อมทัง้ สร้างมาตรฐานการผลิตขึน้ ใหม่ S. Klinmon
[5] ต้อ งการลดความสูญ เปล่ า ในของประสิท ธิภ าพ
สายการผลิต ตัง้ คาถาม 5W1H เพื่อหากิจกรรมทีเ่ ป็ น
จุดคอขวดพร้อมระบุ ECRS กาหนดวิธขี จัดขัน้ ตอน
นัน้ ได้อ ย่างมีป ระสิทธิภาพ T. Tussanarapun [6]
ต้องการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตน้ า เกิดต้นทุน
สูงจากกระบวนการผลิต จึงวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
ร่ว มกับความสูญ เปล่ า 7 ประการ แล้ว ใช้ ECRS
วิเคราะห์การปรับปรุง ทัง้ หมด เพื่อ ทาแผนกิจ กรรม
ปรับลดต้นทุน

เพื่อลดของเสียประเภทตาแหน่ งตัวอักษรเอียง
บนชิน้ งาน จากการปรับปรุงระบบสายพานลาเลียง
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 การผลิ ตแบบลีน
ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ลี น เ ป็ น เ ท ค นิ ค เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแข่ ง ขัน เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
ทางาน ลดความสูญเปล่ าตลอดการดาเนิ นงานและ
ผลิตภัณฑ์ตอบสนองลูกค้า ซึ่ง วิเ คราะห์แ ยกคุณค่ า
ของกิจกรรมเป็ น กิจกรรมที่เกิดมูลค่า VA (Value
Added), กิจกรรมทีไ่ ม่เกิดมูลค่า NVA (Non Value
Added) และ กิจ กรรมที่ไ ม่ เ กิด มู ลค่ า จ าเป็ น ต้อ งมี
NNVA (Necessary Non Value Added) เพื่อหา
แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ต่ อ ไ ป K. Eswaramurthi,
P.V.Mohanram [1] ใช้ Process Flow เพื่อจาแนก
และวิเ คราะห์คุ ณ ค่ า ของขัน้ ตอนการตรวจสอบการ
ผลิตพร้อมระบุขนั ้ ตอนเป็ น VA, NVA และ NNVA ซึง่
ขัน้ ตอน NVA ควรจะถูกปรับปรุง เพื่อเพิม่ ผลิตผลและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน

1.2.3 ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) [7]
ระยะเวลาของเงินลงทุนตลอดโครงการเท่ากับ
มู ล ค่ า ผลตอบแทนสุ ท ธิ ส ะสม เพื่ อ พิ จ ารณาท า
โครงการ ดังสมการที่ 1.1

1.2.2 เทคนิ คการตัง้ คาถาม 5W1H และหลัก ECRS
การตัง้ คาถาม 5W1H ประกอบด้วย What,
Who, Why, When, Where และ How [2] เพื่อจาแนก
องค์ ป ระกอบของการท างานได้ อ ย่ า งชัด เจนและ
สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ตรงสาเหตุมากขึน้ พร้อมมี
เหตุผลรองรับการแก้ไขนี้
หลัก การ ECRS [3] การลดความสูญ เปล่ า
ของกิจกรรมทีไ่ ม่สร้างผลประโยชน์ต่อการผลิต ดังนี้
1. Eliminate คือ ขจัดขัน้ ตอนการทางานทีไ่ ม่จาเป็ น
2. Combine คือ รวมขัน้ ตอนการทางานเข้าด้วยกัน

มูลค่าการลงทุน (บาท)
ระยะเวลาคืนทุน = ผลตอบแทน (บาท/เวลา) (1.1)
T. Srisawangwong และ N. Yodpijit [8]
ต้องการเพิม่ กาลังผลิต ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าทัง้
การรอคอย การเคลื่อนไหวไม่จาเป็ น ประยุกต์ ECRS
ปรับปรุงการทางานแล้ว สามารถลด Cycle Time ลง
มีกาลังผลิตมากขึ้นและลดต้นทุนแรงงานลงเป็ นเงิน
579,123 บาทต่ อ ปี มีร ะยะเวลาคืน ทุ น ที่ 1.32 ปี
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C. Taengpiw [9] ทาวิจยั เรื่องลดความสูญเสียใน
กระบวนการตัดแบ่งเหล็กแผ่นรีดร้อน ทีใ่ ช้ cycle time
มาก วิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการ และใช้หลัก
ECRS ปรับปรุงและเพิม่ เติมทาให้มีกาลังผลิตเพิม่ ขึน้
1,722,600 บาทต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 1.03 เดือน

ปรับปรุง ซึ่งหลังปรับปรุงของแม่พิมพ์ปัม๊ รูใหม่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานและมีความแม่นยาของขนาด
รูในแม่พมิ พ์มากกว่าก่อนปรับปรุง

1.2.4 การทดสอบทางสถิ ติ
การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
เพื่อพิสจู น์ว่าคาตอบของปั ญหามีความถูกต้องหรือไม่
จึง ต้ อ งมี ก ารทดสอบทางสถิ ติ เ พื่อ หาข้อ สรุ ป ของ
ค าตอบนั น้ โดยก าหนดสมมติฐ านหลัก (H0) และ
สมมติฐานทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ (H1) แล้วสรุปผลทาง
สถิตวิ ่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคาตอบนัน้ โดยมีขนั ้ ตอน
นี้ดงั นี้ [10]
1. ตัง้ สมมติฐานทางสถิติ (H0 และ H1)
2. กาหนดระดับนัย สาคัญ คือ ความน่ า จะเป็ นที่จ ะ
ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก เช่ น = 0.05 ที่ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95%
3. กาหนดสถิตทิ ดสอบ (การเลือกสุ่มตัวอย่าง, ขนาด
กลุ่มตัวอย่างหรือเงื่อนไขของสถิต)ิ
4. หาจุดวิกฤติและเขตวิกฤติ (แบ่งเขตการยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานเป็ นกลาง)
5. คานวณหาค่าสถิติ
6. ตัดสินใจ (ไม่ปฏิเสธ H0 หรือ ปฏิเสธ H0 ของการ
ทดลองนี้)
A. Prasunjai แ ล ะ S. Vongpeng [ 11]
ต้ อ งการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต โดยปรับ ปรุ ง
ขัน้ ตอนการทางานและจัดทาแม่พิมพ์ปัม๊ รูใหม่ แล้ว
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ในระดับความเชื่อมัน่
95% พบว่ า ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก โดยสมมติฐ าน
ทางเลือ กคือ ความแตกต่ า งระหว่ า งก่ อ นและหลัง

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลขัน้ ตอนการผลิต

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
3. นาเสนอแนวทางปรับปรุง
4. การทดลองและวัดผล
5. อภิปรายผลปรับปรุงและทดสอบทางสถิติ
6. สรุปผลและประเมินทางเศรษฐศาสตร์

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
2.1 ศึกษากระบวนการยิ งรหัสผลิ ต

รูปที่ 5 แผนผังการไหลของกระบวนการยิงรหัสผลิต
กระบวนการยิงรหัสผลิตสามารถแสดงแผนผังได้
ดังรูปที่ 5 โดยเริม่ ต้นรับชิ้นงานจากกระบวนการอบสี
(Oven) แถวชิ้นงานจะเคลื่อนที่ตามสายพานลาเลียง
แล้วเข้าเครื่องยิงรหัสผลิต (Marking) จากนัน้ ส่งมอบ
ให้กระบวนการย้ากิ๊ฟ (Pressing Wear Indicators)
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ต่อไป แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการยิง
รหั ส ผลิ ต และการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของกิ จ ก รรม
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1

เคลื่อนลงมาติดแถวชิน้ งานก่อนหน้า ทาให้เกิดเสียรูป
แถว อีกทัง้ ถ้าเกิดการซ้อนทับ กันจากลาดับที่ 3 มา
ก่อน ก็จะทาให้เกิดเสียรูปแถวชิน้ งาน ดังรูปที่ 7
3. ล าดับ ที่ 7 (NVA) ชิ้น งานจากสายพานที่ 2
เคลื่อนลงสายพานที่ 3 แล้วเกิดเสียรูปแถวก่อนเข้า
เครื่องยิงรหัส ทาให้เกิดของเสีย จึงจัดพนักงานประจา
เครื่อ งมาจัด รูป แถวชิ้น งาน ซึ่ง เป็ น กิจ กรรมไม่ เ กิด
มูลค่าและเป็ นการแก้ปัญหาทีป่ ลายเหตุ ดังรูปที่ 8

2.2 วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
ปั ญหาของเสียประเภทตาแหน่ งตัวอักษรเอียงบน
ชิ้ น งานมี จ านวนเฉลี่ ย 10,976 ชิ้ น รายวั น จาก
แผนการผลิตรายวัน จึงวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการผลิตทีท่ า
ให้เ กิดของเสียจาก แผนภูมิก ารไหลจากตารางที่ 1
ดังนี้
1. ล าดับ ที่ 3 (VA) ขณะที่แ ถวชิ้น งานจาก
เครื่องอบสีเคลื่อนทีล่ งสายพานที่ 1 มีจานวนเฉลีย่ 10
ชิน้ ต่อแถว โดยจัดรูปแถวด้านกว้างของชิน้ งาน พบว่า
มีชน้ิ งานติดอยู่ระหว่างจุดถ่ายชิน้ งานและสายพานที่ 1
ขณะสายพานที่ 1 หยุดและเมื่อเคลื่อนที่ ทาให้แถว
ชิน้ งานจึงเกิดซ้อนทับกัน ทาให้เสียรูปแถว ดังรูปที่ 6
2. ลาดับที่ 5 (VA) หลังแถวชิ้นงานเคลื่อนที่จาก
สายพานที่ 1 ลงสายพานที่ 2 แล้ว มีการจัดรูปแถว
ด้านความยาวของชิน้ งาน ทาให้แถวชิน้ งานด้านหลัง

รูปที่ 6 แถวชิน้ งานเคลื่อนลงสายพานที่ 1

ตารางที่ 1 แผนภูมกิ ารไหล (Flow Process Chart) ของกระบวนการยิงรหัสผลิต
แผนภูมกิ ระบวนกำรไหลของกระบวนกำรยิงรหัสผลิต
ลำดับ
รำยละเอียด
เวลำ(s) ระยะทำง(m) อัตรำเร็ว(m/s)
1 แถวชิน้ งำนเคลื่อนทีบ่ นสำยพำนของเครื่องอบสี เรียงรูปแถวด้ำนกว้ำงชิน้ งำน (VA)
0.011
2 สำยพำนที่ 1 หยุดทำงำน (VA)
6
3 แถวชิน้ งำนจำกสำยพำนเครื่องอบสีเคลื่อนลงสำยพำนที่ 1 (VA)
4 สำยพำนที่ 1 พำแถวชิน้ งำนไปสำยพำนที่ 2 (VA)
10-12
3.5
0.142
5 สำยพำนที่ 2 พำแถวชิน้ งำนไปสำยพำนที่ 3 โดยรูปแถวด้ำนควำมยำวชิน้ งำน (VA) 2.7
0.310
6 ชิน้ งำนถูกเปลีย่ นรูปแถวด้ำนควำมยำวชิน้ งำน ด้วยJigก่อนเข้ำเครื่องยิงรหัส (VA)
0.112
7 พนักงำนจัดเรียงเฉลีย่ 10 ชิน้ งำนต่ อแถว (NVA)
10
2.6
1
8 ชิน้ งำนผ่ำนเครื่องยิงรหัสผลิต (VA)
0.112
9 ส่งมอบชิน้ งำนเข้ำกระบวนกำรย้ำกิฟ๊ ต่ อไป (VA)
0.112

หมายเหตุ

= การปฏิบตั งิ าน,

= การเคลือ่ นที,่

= การตรวจสอบ,
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ตารางที่ 2 การตัง้ คาถามและการแนวทางแก้ไข

รูปที่ 7 แถวชิน้ งานเคลื่อนลงสายพานที่ 2

5W1H

รายละเอียด

Why (เหตุผล)

What
(จุดประสงค์)
Where
(สถานที)่

ยิงรหัสผลิตบน
ชิน้ งาน
สายพานหลังจาก
เครื่องอบสี
รุ่นชิน้ งานที่ตอ้ ง
ผ่านเครื่องยิงรหัส
ทันที

ระบุลอ็ ตการ
ผลิตชิน้ งาน
พาชิน้ งานออก
หลังการอบสี
เป็ นลาดับการ
ผลิตของการ
บรรจุสนิ ค้า

Who
(ทักษะ)

ตาแหน่งพนักงาน
ยิงรหัสผลิต

จัดเรียงชิน้ งาน
บนสายพานยิง
รหัส

How
(วิธกี าร)

ชิน้ งานจัดรูปแถว
เป็ นระเบียบ

ตาแหน่งตัว
อักษรบน
ชิน้ งานเป็ นแนว
ตรง

When
(ลาดับงาน)

รูปที่ 8 แถวชิน้ งานเคลื่อนลงสายพานที่ 3

แนว
ทางแก้ไข
ตาม ECRS
Rearrange
แก้ ไ ขสายพาน
ยิ ง รหัส , แก้ ไ ข
จุดถ่ายชิน้ งาน
Simplify
ปรั บ ระยะห่ า ง
ชิ้น งานเริ่ ม ต้ น
ให้เหมาะสมกับ
รุ่นชิน้ งาน

หลัง การปรับ ปรุ ง คาดว่ า จะลดกิจ กรรมที่ไ ม่ เ กิด
มูลค่า (NVA) คือ การจัดเรียงชิ้นงานบนสายพานยิง
รหัสของพนักงานได้อกี ด้วย

2.2.1 การตัง้ คาถามเพื่อปรับปรุงปัญหา
ตรวจสอบกิจกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาการทางานด้วย
5W1H เพื่อจาแนกองค์ประกอบของปั ญหาให้เข้าใจ
ง่ายและหาเหตุผลทีจ่ ะปรับปรุงด้วย ECRS ได้ตรงจุด
ดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 หลัง จากตัง้ ค าถามเพื่อหา
เหตุผลของการทางาน ได้แนวทางปรับปรุงโดย
1. เพิ่ม สายพานล าเลีย งยิง รหัส และแก้ ไ ขจุ ด ถ่ า ย
ชิน้ งานระหว่างสายพานให้ช้นิ งานจัดรูปแถวเป็ น
ระเบียบมากขึน้
2. ปรับ ระยะห่ า งชิ้นงานเริ่ม ต้น ของเครื่อ งอบสี จะ
ช่วยให้ระยะห่างชิน้ งานมากขึน้ หลังผ่านสายพาน
ซึง่ จะสามารถช่วยลดของเสียจากปั ญ หาตาแหน่ ง
ตัวอักษรเอียงบนชิน้ งาน

2.3 เสนอแนวทางปรับปรุง
หลังจากได้แนวทางที่จะปรับปรุงสายพานแล้ว จึง
ปรึกษาร่วมกับวิศวกรเพื่อทาแผนการปรับปรุงสายพาน
ลาเลียงใหม่ในพื้นที่ท างานเดิม แผนผังที่ได้น าเสนอ
เป็ นการปรับปรุงจุดถ่ายชิน้ งานและเพิม่ สายพานใหม่ทงั ้
4 อันและย้ายตาแหน่ งเครื่องยิงรหัสให้เป็ นแนวขนาน
กับสายพานที่ 3 แทนแบบเดิม ดังรูปที่ 9
หลั ง จากนั ้ น บริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่อ งจัก รในกระบวนการยิง รหัส ผลิต ซึ่ง มีค วาม
คืบหน้าดังนี้
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1. แก้ไขอุปกรณ์จุดถ่ายชิน้ งานระหว่างสายพานให้มี
ความชันน้อยลงจากเดิม 15 องศาเป็ น 25 องศา
ทาให้ช้นิ งานไม่ติดอยู่ระหว่างจุดถ่ายชิ้นงานและ
สายพานที่ 1 ดังรูปที่ 10

รูปที่ 11 แผนผังสายพานหลังปรับปรุงแล้ว (สีฟ้า)
2.4 การทดลองชิ้ นงานบนสายพาน
นาชิ้นงาน 10 รุ่นทีท่ าให้เกิดของเสียสะสม 81%
ต่อวัน คือ รุ่น 420, 99, 191, 174, 178, 226, 171,
207, 143 และ 342 มาทดลองปรับระยะห่างชิน้ งาน
เริม่ ต้นในเครื่องอบสีเพื่อลดของเสียประเภทตาแหน่ ง
ตัว อัก ษรเอีย งบนชิ้น งาน โดยการจัด รู ป แถวเป็ น
ระเบียบก่อนเข้าสายพานเครื่องยิงรหัส (สายพานที่ 4)
โดยจะเก็บ ข้อ มู ล ชิ้น งาน จึง ก าหนดตัว แปรในการ
ทดลองดังนี้

รูปที่ 9 แผนผังทีจ่ ะปรับปรุงสายพานใหม่

1. ตัวแปรต้น (การป้ อนค่า) ได้แก่ ความกว้าง, ความ
ยาว ของรุ่นชิ้นงาน และระยะห่างชิ้นงานเริ่มต้น
(X1)
2. ตัวแปรควบคุม (ความเร็ว ของสายพานที่ 1, 2, 3
และ 4 ตามล าดั บ และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ) โดย
กาหนดให้ V1 = 0.071 m/s, V2 = 0.135 m/s, V3
= 0.189 m/s, V4.1 = 0.115 m/s (ความยาว
ชิน้ งานไม่เกิน 0.112 เมตร), V4.2 = 0.131 m/s
(ความยาวชิ้นงานมากกว่า 0.112 เมตร), ความ
ยาวแถวชิน้ งานบนสายพานที่ 1 ไม่เกิน 1.2 เมตร,
เวลาเคลื่อนทีข่ องแถวชิน้ งานบนสายพานที่ 1 ไม่
เกิน 18 วินาที
3. ตัวแปรตาม (ผลลัพธ์) คือ จานวนชิน้ งานต่อแถว

รูปที่ 10 จุดถ่ายชิน้ งานหลังปรับปรุง
2. การปรับปรุงเบือ้ งต้นจะเป็ นสายพานเพียง 3 อัน
แรก โดยสายพานที่ 2 เพิ่ม ความเร็ว สายพาน
มากกว่าสายพานที่ 1 ทาให้สามารถเพิม่ ระยะห่าง
ชิน้ งานได้มากขึน้ ดังรูปที่ 11 ซึง่ จะแตกต่างจาก
แผนผั ง ที่ น าเสนอไว้ เ พราะว่ า ไม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
สายพานทัง้ หมด
หลัง จากปรับ ปรุ ง สายพานแล้ว จากการสัง เกต
พบว่ า มีรู ป แถวชิ้น งานไม่ เ ป็ น ระเบีย บระหว่ า งการ
เคลื่อนที่ แต่ ละสายพาน จึงศึกษาการปรับระยะห่าง
ชิ้น งานให้ เ หมาะสมกับ รุ่ น ชิ้น งาน โดยขนาดของ
ชิน้ งานมีความยาวและความกว้างทีแ่ ตกต่างกันในแต่
ละรุ่น
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2.4.1 วิ ธีการทดลองและคานวณค่าตัวแปรต่างๆ
จากสูตร
ระบุตวั แปร : X1 = ระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้นบน
สายพานที่ 1, X2 = ระยะห่างชิน้ งานบนสายพานที่ 2,
X3 = ระยะห่ างชิ้นงานบนสายพานที่ 3 และ X4 =
ระยะห่างชิ้นงานบนสายพานที่ 4 (สายพานยิงรหัส)
ซึง่ มีขนั ้ ตอนการทดลองดังนี้
คณะผู้วิจ ัย ต้อ งการให้ช้ิน งานไม่ ซ้อ นกัน จึง
ก าหนดให้ X4 มีค่ า มากกว่ า 0.005 เมตร เมื่อ มี
สายพานที่ 1 และ 2 วางสายพานต่อเนื่องกัน จึง
จาลองการเคลื่อนทีช่ ้นิ งานด้วยรูปแถวด้านความยาว
ของชิ้นงานด้วยความเร็วสายพาน V3 V4.1 และ V4.2
ตามลาดับ ดังรูปที่ 12

ระยะห่างสายพานที่ 1 เป็ น X3 และระยะห่างสายพาน
ที่ 2 เป็ น X4 หาค่าเฉลีย่ แล้วใส่ขอ้ มูลในตารางคานวณ
จากนัน้ ทดลองเป็ นระบบสายพานปั จจุบนั ดังรูปที่ 14
เป็ นแผนผั ง การไหลของชิ้ น งานในปั จจุ บ ั น โดย
คานวณค่าตัวแปรย้อนกลับตัง้ แต่สายพานที่ 3 ถึง
สายพานที่ 1 เพื่อหาระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้น (X1) ที่
เหมาะสม โดยสูตรคานวณในการทดลองนี้ได้ จากคิด
ร่วมกับบริษทั และอ้างอิงทฤษฎีอ่นื ๆ
1. กาหนดระยะห่างชิน้ งานบนสายพานที่ 4
(สายพานยิงรหัสผลิต) มากกว่า 0.005 ม.
2. สุ่มวางชิน้ งานด้วยระยะห่างค่าหนึ่งบนสายพานที่ 1 แล้ว
ปล่อยเคลื่อนแถวเข้าสายพานที่ 2 จนได้ระยะห่าง
ใกล้เคียง 0.005 ม.
3. วัดระยะห่างแล้วบันทึกข้อมูล จานวนซ้า 3 ครัง้ ป้ อนค่าใน
ตารางคานวณค่าตัวแปรต่างๆ
4. จากตารางคานวณค่าตัวแปรต่างๆจะได้จานวนชิน้ งานต่อ
แถวและระยะห่างเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่เริม่ ต้นทางาน

รูปที่ 12 การเคลื่อนทีข่ องชิน้ งานบนสายพานที่ 1 และ 2

5. นาผลลัพธ์ไปใช้ทางานจริงโดยวางแถวชิน้ งานแต่ละรุน่ บน
สายพานที่ 1 แล้วเคลื่อนทีจ่ นถึงสายพานที่ 3

การทดลองปรับ ระยะห่ า งชิ้น งาน สามารถ
แสดงขัน้ ตอนรายละเอียดได้ ดังรูปที่ 13 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดงั นี้

6. วัดระยะห่างแล้วบันทึกข้อมูล จานวนซ้า 3 ครัง้
7. นาค่าทีบ่ นั ทึกได้เป็ น “ค่าตัวแปรวัดจริง” และค่าจากตาราง
คานวณค่าตัวแปรเป็ น ”ค่าตัวแปรตาราง” แล้วเปรียบเทียบกัน
โดยการทดสอบสถิติ

1. วางชิน้ งาน 6 ชิน้ ของแต่ละรุ่น บนสายพาน
ที่ 1 ด้วยการสุ่มระยะห่างชิน้ งาน เมื่อปล่อยชิ้น งาน
เคลื่อนที่เข้าสายพานที่ 2 ด้วยระยะห่างชิ้นงาน มีค่า
ใกล้เคียง 0.005 เมตร วัดระยะห่างชิน้ งานได้ 5 ข้อมูล
ต่อครัง้ ทดลองซ้า 3 ครัง้ ได้ 15 ข้อมูลต่อรุ่นชิน้ งาน
ก าหนดค่ า ของการจ าลองความเร็ว สายพานด้ ว ย

รูปที่ 13 Flow Chart ของการทดลองปรับ
ระยะห่างชิน้ งาน
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4. คานวณ T3 = เวลาของชิ้นงานเคลื่อนที่ลง
สายพานที่ 3 (วินาทีต่อชิน้ ), V3 คือความเร็วสายพาน
ที่ 3 ดังสมการที่ 2.4
T3 = S3 V3

(2.4)

5. T3 = เวลาของชิน้ งานเคลื่อนทีล่ งสายพานที่
3 ซึง่ มาจากเวลาของชิน้ งานบนสายพานที่ 2 (T2) ลบ
เวลาของชิ้ น งานบนจุ ด ถ่ า ยชิ้ น งานด้ ว ยลาดชั น
(Tลาดชัน) จากสมการที่ 2.5 เนื่ องจากจุด ลาดชันจะมี
ความเร็วปลายมากกว่าความเร็วต้น ส่งผลให้ T2 > T3
ดังนัน้ คานวณ T2 ได้จากสมการที่ 2.5 และ 2.6
T3 = T2 – Tลาดชัน
T3 = T2 – Tลาดชัน

(2.5)
(2.6)

รูปที่ 14 แผนผังการไหลของชิน้ งานและตัวแปรทีใ่ ช้
สาหรับการคานวณแต่ละสายพาน

6. อ้างอิงการเคลื่อนทีข่ องวัตถุภายใต้แรงโน้ม
ถ่วงของโลก [12] ดังสมการที่ 2.7 เพื่อหา Tลาดชัน
+
(2.7)
=(
)

2. ค านวณ S3 = ระยะทางของชิ้ น งานบน
สายพานที่ 3, ให้ L = ความยาวของชิน้ งาน ดังสมการที่
2.1 และ 2.2

โดย S = ระยะทาง (เมตร), U = ความเร็วต้น(เมตรต่อ
วินาที), V = ความเร็วปลาย(เมตรต่อวินาที) และ t =
เวลา (วินาที)

S3 = X3 + (L/2 + L/2)
S3 = X3 + L

(2.1)
(2.2)

7. อ้างอิงสมการที่ 2.7 เพื่อแทนค่าตัวแปรและ
หา Tลาดชัน ดังสมการที่ 2.8 และ 2.9

3. การคานวณหาระยะห่างชิน้ งาน โดยอ้างอิง
สูตรการเคลื่อนทีแ่ นวตรง [12] ดังสมการที่ 2.3
V=S/T

Sลาดชัน = ((Vi + Vf) / 2) x Tลาดชัน
Tลาดชัน = (2 x Sลาดชัน) / (Vi + Vf)

(2.8)
(2.9)

โดย Sลาดชัน = ความยาวของจุดลาดชัน (0.15 เมตร),
Vi = ค ว า ม เ ร็ ว ต้ น ( ค ว า ม เ ร็ ว ส า ย พ า น ที่ 2) ,
Vf = ความเร็วปลาย (ความเร็วปลายของชิ้นงานทีถ่ ึง
สายพานที่ 3)

(2.3)

โดย V = ความเร็ว (เมตรต่อวินาที), S = ระยะทาง
กระจัด (เมตร) และ T = เวลา (วินาที)
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10. ให้ S1 = ความกว้ า งชิ้ น งาน ( W) +
ระยะห่างเริม่ ต้น (X1) โดย X1 ได้จากการป้ อนค่าด้วย
เงื่อนไข Tแถว ไม่เกิน 18 วินาทีต่อแถวและ Sแถว ไม่
เกิน 1.2 เมตร ค านวณจ านวนชิ้น งานต่ อ แถวจาก
สมการที่ 2.17
11. หา Tแถว โดยไม่ เ กิน 18 วิน าทีต่ อ แถว
เพื่อให้แถวชิน้ งานต่อไปไม่ลงมาซ้อนกันบนสายพาน
ที่ 1 จากสมการที่ 2.18
12. หา Sแถว โดยไม่เกิน 1.2 เมตร หากมีค่า
ใกล้เคียง 1.2 เมตร ก็วางจานวนชิ้นงานต่อแถวได้
มาก จากสมการที่ 2.19

รูปที่ 15 จุดถ่ายชิน้ งานมีลกั ษณะลาดชัน
จากรูปที่ 15 กาหนดสายพานที่ 2 เป็ นจุดที่ 1 และ
สายพานที่ 3 เป็ นจุดที่ 2 โดยกฎอนุรกั ษ์พลังงาน [13]
ดังสมการที่ 2.10 – 2.13
พลังงานศักย์ = พลังงานจลน์
Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 ; Ep2 = 0 J
mgh + ½ mvi2 = 0 + ½ mvf2
Vf = √ +

(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)

จานวนชิน้ งาน = 1.2 / S1
Tแถว = T2 x จานวนชิน้ งาน
Sแถว = V1 Tแถว

(2.17)
(2.18)
(2.19)

โดย Ep1 = พลังงานศักย์อา้ งอิงจุดที่ 1, Ep2 = พลังงาน
ศักย์อา้ งอิงจุดที่ 2, Ek1 = พลังงานจลน์อา้ งอิงจุดที่ 1,
Ek2 = พลัง งานจลน์ อ้า งอิง จุ ด ที่ 2, ก าหนดให้มีแ รง
เสียดทานบนจุดลาดชัน = 0 N, m คือ มวลชิน้ งาน
(kg), g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 9.8 m/s2,
h คือความสูงของจุดถ่ายชิน้ งาน 0.05 เมตร

โดย Tแถว = เวลาของแถวชิ้นงานบนสายพานที่ 1,
Sแถว = ความยาวของแถวชิน้ งานบนสายพานที่ 1

8. หา S2 = ระยะทางของชิน้ งานบนสายพานที่ 2
ได้จากสมการที่ 2.14

นาค่าตัวแปรจากตารางคานวณทดลองใช้ใน
การทางานจริง กาหนดให้นาชิน้ งาน 6 ชิน้ ของแต่ละ
รุ่น วางด้วยระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้น (X1 ตาราง) โดยจัด
รูปแถวด้านความกว้างชิ้นงาน เพื่อการเปรียบเทียบ
ตารางคานวณและการทางานจริง ดังรูปที่ 16
ปล่อยแถวชิน้ งานเคลื่อนทีต่ งั ้ แต่สายพานที่ 1
ถึงสายพานที่ 3 และวัดระยะห่างชิน้ งานบนสายพานที่

S2 = V2 T2

13. หลังจากเสร็จการคานวณแล้ว ค่าตัวแปร
X ทีใ่ ส่ตารางคานวณ กาหนดให้ค่าตัวแปรเป็ น Xตาราง
ของสายพานนัน้ ๆ

(2.14)

9. หา X2 = ระยะห่างของชิน้ งาน, ให้ W = ความ
กว้างของชิน้ งาน ได้จากสมการที่ 2.15 และ 2.16
X2 = S2 – (W/2 + W/2)
X2 = S2 – W

(2.15)
(2.16)
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3 วัดระยะห่างชิน้ งานบนสายพานที่ 3 ได้ 5 ข้อมูลต่อ
ครัง้ ทดลองซ้า 3 ครัง้ ได้ 15 ข้อมูลต่อรุ่นชิน้ งาน

สมมติฐานหลัก (H0) และสมมติฐานทางเลือ ก (H1)
ต่อไป
3. การอภิ ปรายผล
3.1 การใส่ค่าตัวแปรต่างๆลงในตารางสูตร
ค่าตัวแปรต่างๆ ในตารางที่ 3 คานวณจากสูตรใน
หัวข้อที่ 2.4 ยกเว้นค่าตัวแปร X3 และค่าตัวแปร X4 ที่
ได้จากการเริม่ ต้นการสุม่ ทดลอง
การวัด ผลของการปรับ ระยะห่า งชิ้น งาน ได้จาก
ระยะห่ า งชิ้น งานบนสายพานที่ 3 (X3) เนื่ อ งจาก
ปรับปรุงสายพานลาเลียง 3 อันแรกเท่านัน้ แล้วส่วน
สายพานเครื่องยิงรหัสหรือสายพานที่ 4 ไม่ได้ปรับปรุง
ส่วนค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
X3 วัดจริง และ X3 ตาราง สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4 ซึง่
จะนาไปทดสอบทางสถิตติ ่อไป เพื่อทดสอบว่าค่าเฉลีย่
X3 วัดจริง และ X3 ตาราง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

รูปที่ 16 การทดลองชิน้ งานจริงบนสายพานที่ 1

ค่ า เฉลี่ ย X3 จากการท างานจริ ง ก าหนดเป็ น
X3 วัดจริง และค่า X3 จากจาลองความเร็วสายพานที่ 3
ของการทดลองช่วงแรกของการทดลองกาหนดเป็ น
X3 ตาราง แล้ว น ามาตัดสิน ใจการทดสอบทางสถิติท า

ตารางที่ 3 ค่าตัวแปรทีไ่ ด้จากการคานวณของชิน้ งาน 10 รุ่น โดยเรียงความยาวชิน้ งานจากมากไปน้อย
รุ่น ควำมยำว ควำมกว้ำง X4
342
143
207
171
226
178
174
191
99
420

0.194
0.167
0.155
0.149
0.134
0.122
0.112
0.093
0.089
0.089

0.068
0.054
0.051
0.061
0.077
0.049
0.046
0.038
0.047
0.037

0.014
0.010
0.009
0.012
0.014
0.011
0.009
0.014
0.011
0.012

X3

S3

0.136
0.121
0.114
0.114
0.107
0.093
0.100
0.093
0.100
0.100

0.330
0.288
0.269
0.263
0.241
0.215
0.212
0.186
0.189
0.189

T3 Tลำดชัน T2
1.75
1.53
1.43
1.39
1.28
1.14
1.12
0.98
1.00
1.00

0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27

2.01
1.79
1.69
1.66
1.54
1.40
1.39
1.25
1.27
1.27

S2

X2

S1

0.271
0.242
0.228
0.224
0.208
0.189
0.187
0.169
0.171
0.171

0.203
0.188
0.177
0.163
0.131
0.140
0.141
0.131
0.124
0.134

0.098
0.084
0.086
0.081
0.087
0.069
0.066
0.063
0.062
0.062

Tแถว Sแถว
16.09
16.13
15.22
16.60
13.88
16.84
16.65
16.24
16.46
16.46

1.142
1.146
1.081
1.178
0.985
1.195
1.182
1.153
1.169
1.169

X1
0.030
0.030
0.035
0.020
0.010
0.020
0.020
0.025
0.015
0.025

จำนวน
ชิน้ งำนต่อแถว
8
9
9
10
9
12
12
13
13
13

หมายเหตุ: ค่าตัวแปรต่างๆในตาราง เรียกว่า ค่าตัวแปรตาราง
The Journal of Industrial Technology (2020) volume.16, issue 2.

http://j.cit.kmutnb.ac.th

115

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.08.004
บทความวิจัย

3.2 การทดสอบทางสถิ ติ
ในกรณีประชากรทัง้ 2 กลุ่มมีการแจกแจงแบบ
ปกติและทราบค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม [14]
ตัง้ สมมติฐานทางเลือ ก (H1) ว่ า มีค วามเป็ น ไปได้ท่ี
X3 วัดจริง < X3 ตาราง แล้วนาตารางคานวณไปใช้ทางาน
แล้วลดของเสียจากตาแหน่ งตัวอักษรเอียงบนชิ้นงาน
ไม่ได้ จากตารางที่ 4 ยกรุ่นชิน้ งานตัวอย่าง รุ่น 342
มาคานวณโดย มี X3 วัดจริง = 0.1398, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.006 และ X3 ตาราง = 0.1397, ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.0076 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%

3.2.2 กาหนดระดับนัยสาคัญ : α = 0.05

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของชิน้ งาน 10 รุ่น

แทนค่า Z =

X3 วัดจริง
รุน่
ชิน้ งาน

ค่าเฉลีย่

1725
476
684
615
705
636
618
659
359
411

0.1398
0.1280
0.1208
0.1240
0.1250
0.1150
0.1271
0.1170
0.1180
0.1140

ค่า
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.0060
0.0100
0.0080
0.0150
0.0110
0.0090
0.0050
0.0070
0.0120
0.0160

3.2.3 หาจุดวิ กฤติ
เนื่ อ งจากเป็ น ค่ าทดสอบทางซ้า ย จึง เปิ ด ZTable ที่ α = 0.05 จะได้จุดวิกฤติของค่า -Zα = -1.64
3.2.4 คานวณค่าสถิ ติ
Z=

√

0.1397
0.1225
0.1200
0.1165
0.1192
0.1016
0.1270
0.1054
0.1070
0.1071

-

)

(3.1)

+√

(
√(

X3 ตาราง
ค่าเฉลีย่

( ̄ - ̄ )-(

)
)

√(

)

(3.2)

Z = 0.0244
(3.3)
โดย 1 = ค่าเฉลีย่ ของ X3 วัดจริง
่ ของ X3 ตาราง
2 = ค่าเฉลีย
σ1 = ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ X3 วัดจริง
σ2 = ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ X3 ตาราง
n1 = จานวนกลุ่มตัวอย่างของ X3 วัดจริง
n2 = จานวนกลุ่มตัวอย่างของ X3 ตาราง

ค่า
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.0076
0.0041
0.0047
0.0101
0.0046
0.0137
0.0085
0.0157
0.0044
0.0121

3.2.5 การตัดสิ นใจ
จากสมการ 3.3 ไม่ปฏิเสธ H0 ของการปรับ
ระยะห่างชิน้ งานในรุ่น 342 เนื่องจากค่า Z อยู่ในพืน้ ที่
ยอมรับด้านขวาของจุดวิกฤติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

3.2.1 ตัง้ สมมติ ฐาน

3.2.6 การคานวณของรุน่ อื่นๆ
รุ่น 143 : ค่า Z = 1.5158 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
รุ่น 207 : ค่า Z = 0.2442 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05

สมมติฐานหลัก (H0) : μ1 - μ2 ≥ 0
สมมติฐานทางเลือก (H1) : μ1 - μ2 < 0
โดย μ1 คือ ค่าเฉลีย่ ประชากรของ X3 วัดจริง
μ2 คือ ค่าเฉลีย่ ประชากรของ X3 ตาราง
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รุ่น 171 : ค่า Z = 1.1594 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 226 : ค่า Z = 1.4294 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 178 : ค่า Z = 2.2867 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 174 : ค่า Z = 0.0150 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 191 : ค่า Z = 1.9732 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 99 : ค่า Z = 2.5944 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
รุ่น 420 : ค่า Z = 0.9467 จึงไม่ปฏิเสธ H0 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
จากค่า Z ของชิ้นงาน 10 รุ่น อยู่ในพื้นที่ยอมรับ
ด้านขวาของจุดวิกฤต จึงสรุปว่าไม่ปฏิเสธ H0 ของ
ชิ้นงาน 10 รุ่น ดังนัน้ ตารางคานวณตัวแปรต่างๆนี้
สามารถใช้ทางานได้จริงทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%

เอียงบนชิน้ งานได้ลงเฉลีย่ 100% ของจานวนของเสีย
จากชิน้ งาน 10 รุ่น
ตารางที่ 5 แสดงจานวนของเสียหลังจากการทดสอบ
สถิติ โดยเรียงความกว้างรุ่นชิน้ งานจากมากไปน้อย
รุ่น
226
342
171
143
207
178
99
174
191
420

จานวนชิ้ นงาน/แถว
ความ
กว้าง
แบบใหม่
แบบเดิ ม
ผลต่าง
(ม.)
(1.2 ม.)
(1 ม.)
(ชิ้ น)
0.077
8
8
0
0.068
9
9
0
0.061
9
9
0
0.054
10
10
0
0.051
9
10
-1
0.049
12
10
2
0.047
12
10
2
0.046
13
10
3
0.038
13
10
3
0.037
13
10
3
ค่าเฉลีย่ (ชิน้ ต่อแถว)
1.2

3.3.1 การเปรียบเทียบกาลังการผลิ ตก่อนและหลัง
ปรับปรุง
การปรับระยะห่างชิ้นงานเริ่มต้นในเครื่องอบสี
จากตารางที่ 6 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจานวน
ชิน้ งานต่อแถวและกาลังการผลิต ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้
ความยาวแถว 1.2 เมตร จากเดิม 1 เมตร ทาให้มี
กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 1 ชิ้นต่อแถวจากชิน้ งาน
10 รุ่น ซึ่งนาไปคิดเป็ นรายได้และคานวณระยะเวลา
คืนทุนของการปรับปรุงต่อไป

3.3 การวัดผล
การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงสายพาน
และปรับระยะห่างชิน้ งานเริม่ ต้น ดังตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 พบว่าการวางจานวนชิ้นงานต่ อ
แถวบนสายพานเครื่องอบสีของชิน้ งาน 10 รุ่น ด้วย
การเรียงความยาวแถวชิ้นงานแบบใหม่ 1.2 เมตร
จากเดิม 1 เมตร จากนัน้ ใช้ค่าตัวแปรของระยะห่า ง
ชิ้นงานเริ่มต้น (X1 ตาราง) และจานวนชิ้นงานต่ อแถว
ของแต่ ล ะรุ่ น ทดสอบด้ ว ยการวางแถวชิ้น งานบน
เครื่องอบสีและให้เคลื่อนที่จนถึงกระบวนการยิงรหัส
ผลิต พบว่า สามารถลดของเสียจากตาแหน่ งตัวอักษร
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบของกาลังการผลิต
ก่อนและหลังปรับปรุง
รุ่น
226
342
171
143
207
178
99
174
191
420

ความ ความ
กว้าง ยาว
(ม.)
(ม.)
0.077
0.068
0.061
0.054
0.051
0.049
0.047
0.046
0.038
0.037

เวลาการผลิตต่อชิน้ เป็ นการคานวณของบริษทั ดังนัน้
การปรับ ปรุ ง สายพานล าเลีย ง มีร ะยะเวลาคืน ทุ น
1.275 วัน

จานวนชิ้ นงาน/แถว

เรียง
แบบใหม่
(1.2 ม.)
0.134
9
0.194
8
0.149
10
0.167
9
0.155
9
0.122
12
0.089
13
0.112
12
0.093
13
0.089
13
ค่าเฉลีย่

ของเสีย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ 7 การคานวณระยะเวลาการคืนทุน

%ของเสีย
ที่ลดลง

ต้นทุนคงที่

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ค่าโครงสร้าง
จานวน 3 สายพาน
(ใช้งาน 10 ปี )
ต้นทุนแปรผัน
(3 สายพานใหม่)
ค่าพลังงานสายพาน

ค่าใช้จ่าย/ปี (บาท)
-

ค่าใช้จ่าย
10 ปี (บาท)
160,000

ค่าใช้จ่าย/ปี (บาท)
1,659x3 =4,977

ค่าใช้จ่าย
10 ปี (บาท)
49,770

ค่าบารุงสายพาน
มอเตอร์+แผงควบคุม
6,000x3 =18,000
สายพานลาเลียง(Belt)
4,000x3 =12,000
ลูกปื น
800x3 = 2,400
รวมต้นทุนทัง้ หมด
กาลังการผลิ ต
เวลาทางานต่อวัน
(7.5 ชัวโมง
่ x 60 นาที x
27,000
60 วินาที)
เวลาการผลิตของ
ชิน้ งานในเครื่องอบสี
2.6
ก่อนปรับปรุง
กาลังการผลิตเฉลีย่
ก่อนปรับปรุง
10,394
(เฉลีย่ 9 ชิน้ ต่อแถว)
เวลาการผลิตของ
ชิน้ งานในเครื่องอบสี
2.34
หลังปรับปรุง
กาลังการผลิตเฉลีย่
หลังปรับปรุง
11,547
(เฉลีย่ 10 ชิน้ ต่อแถว)
มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้
1,153
เฉลีย่

4. การสรุปผล
4.1 ผลของการปรับปรุง
จากการปรับปรุง 3 สายพานลาเลียง, แก้ไขจุด
ถ่ายชิ้นงานและการปรับระยะห่างเริม่ ต้นของชิ้นงาน
จากของเสียก่อนปรับปรุงจานวนเฉลีย่ 10,976 ชิน้ ต่อ
วัน และหลังปรับปรุงสามารถลดลง 10,976 ชิน้ ต่อวัน
หรือ คิด เป็ น จ านวนของเสีย ที่ล ดลง 100% ของ
แผนการผลิตรายวัน
4.2 การประเมิ นทางเศรษฐศาสตร์
คานวณระยะเวลาคืนทุนหลังการลงทุนปรับปรุง
สายพานลาเลียง ดังตารางที่ 7
จากตารางที่ 7 เวลาการผลิ ต ของชิ้ น งานใน
เครื่อ งอบสีม าจากการค านวณความเร็ว สายพาน
เครื่องอบสี, ความยาวสายพานของเครื่องอบสี และ
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180,000
40,000
24,000
293,770

วินาทีต่อวัน

วินาทีต่อชิน้
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