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การจัดสมดุลสายการผลิต บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์
จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้มีความสมดุล และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงาน
โดยโครงงานนี้ไดศึกษาที่ขั้นตอนการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิตของ
แต่ละสถานีงาน เพื่อทาการจัดสมดุลและปรับปรุงสายการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ความรูด้าน Work Study เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสายการผลิต
จากการดาเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว ทาให้สายการผลิตมี
ความสมดุลขึ้น คือแต่สถานี มีภาระงานที่สมดุลกัน มีเวลาว่างจากการ
ผลิตในแต่ละสถานีน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพสาย การผลิตหลัง
ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากก่อน
คาสาคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ไม่ตรงตาม process sheet มีการเปลี่ยนแปลง
จานวนสถานีงาน ทาให้ยากต่อการจัดลาดับงาน การกาหนดงานขึ้นอยู่
ความสะดวกของหน้างาน ทาให้เกิดการส่งสินค้าไม่ทัน และในปัจจุบันมี
การจ้างพนักงานในการทางานล่วงเวลามาก ทาให้เกิดการเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น

2. วิธีการดาเนินโครงการ

Abstract
Balancing the production line, purposes. Improve the
production line is balanced. And to increase the efficiency of the
production line to meet the target of the factory. This project has studied
the production process and the time spent in the production of each
work station. To perform the balancing and improving production line
efficiency increases. Using knowledge of Work Study to improve the
efficiency of the production line.
From operations under these procedures. Make the production
line is balanced up. Is that each station Have a balanced workload. Have
free time from the production of each station less Resulting in effective
line Production increased after adjustment from previous updates.
Keywords: Efficiency Improvement

1. คานา
จากการที่ได้เข้าไปศึกษา สายการผลิตรถยนต์ TATA พบว่า
ในปัจจุบันในสายการประกอบ Trim Assembly Line พบปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน คือ เป็น line ที่มีการเรียงลาดับงานที่ยังไม่เหมาะสม และมีการ

รูปที่ 1 วิธีการดาเนินงาน

2.1 รวบรวมและบันทึกข้อมูล
โดยการวิเคราะห์โดยแผนภูมิการไหล จานวน 18 สถานีงาน

2.2 หาเวลามาตรฐานโดยการจับเวลา
1. คานวณหาจานวนรอบการจับเวลาที่เหมาะสม
เลือกค่า R ของงานย่อยที่มากที่สุด คือสถานีที่ 5 เท่ากับ 0.09
X

จากนั้นก็เปิดตาราง Maytag ได้จานวนรอบที่เหมาะสมในการจับเวลา คือ
2 ข้อมูล ภายใต้ความคลาดเคลื่อน 5% แต่ในที่นี้เราเก็บมา 10 ข้อมูลซึ่งถือ
ว่าเพียงพอแล้ว
จากนั้นเราจะทาการคานวณความแม่นยาของข้อมูลที่จั บเวลา
มาได้
หาค่า N ที่เหมาะสม
2. หาเวลามาตรฐาน
เวลาป กติ คือ เวลาปกติซึ่งคนงานที่ชานาญทางานด้วย
ความเร็วปกติ และมีการปรับอัตราเร็วของคนงานเรียบร้อยแล้ว และใช้

วิธีการปรับความเร็ว Performance Rating การหาเวลามาตรฐาน คือเวลา
ปกติบวกเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ
เวลาปกติ
= เวลาเฉลี่ย x %อัตราเร็ว
(1)
เวลามาตรฐาน
= เวลาปกติ + % ค่าเผื่อ
(2)

2.3 การวิเคราะห์กิจกรรม
จะเห็นได้ว่า วิธีการดาเนินการในปัจจุบัน ประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงานคนที่ 2 เท่ากับ 84.89 % แต่เมื่อหลังการวิเคราะห์
กิจกรรมแล้วพบว่า ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานเพิ่มขึ้น เป็น
96.52% ซึ่งจะเห็นว่าดีขนึ้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ท่านเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานฉบับนี้ ท่านคอยให้คาปรึกษาตั้งแต่เริ่มการจัดทา
โครงงานฉบับนี้ที่ยังเป็นเค้าโครงที่ยังไม่สมบูรณ์ ท่านคอยชี้แนะหา
แนวทางคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามาปรึกษาและมี
ปัญหาเกี่ยวกับโครงงานและขอขอบพระคุณ คุณกีรติพล วิลาศรี วิศวกร
บริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จากัด ผู้ซึ่งอนุญาตให้ผู้จัดทาได้เข้าไปใน
บริษัทเพื่อจัดทาโครงงานฉบับนี้และคอยอานวยความสะดวกในการเข้า
ไปศึกษากระบวนการทางานภายในบริษัท และเสนอหัวข้อโครงงานฉบับ
นี้มาให้ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพนักงานในโรงงานที่คอยให้ความ
ร่วมมือตลอดที่ผู้จัดทาเข้าไปศึกษาและจัดทาโครงงาน

2.4 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์กิจกรรม ภาพที่ 19 จะเห็นได้ว่าง กิจกรรม คู่ที่
98 ถึง คู่ที่ 113 มีการว่างงานของมือเกิดขึ้น และคู่ที่ 158 ถึง คู่ที่ 165 มี
กิจกรรมที่คล้ายกัน และมีการว่างงานของมือสลับกัน ซึ่งเราสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานของพนักงานได้ โดยให้มีการว่างงาน ของ
พนักงานลดลง และทาให้กิจกรรมในการปฏิบัติงานสัน้ ลงด้วย โดยให้
ทั้งสองมือทางานพร้อมๆ กัน เพื่อลดการว่างงานของมือ

5. สรุป
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพสายการผลิต ก่อน-หลัง ปรับปรุง
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า การดาเนินงานในปัจจุบันนั้น มี
ประสิทธิภาพสายการผลิตเพียง 45.42% แต่เมื่อมีการวิเคราะห์กิจกรรม
แล้ว ประสิทธิภาพของสายการผลิต ก็ยังเพิ่มแค่เพียง 48.26% ซึ่ง เพิ่ม
เพียงเล็กน้อย
การที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตนั้นสามารถทาได้ แต่
ต้องค่อยเป็นค่อยไป และจากการที่ได้ทาการทดลองมาพบว่า เทื่อจัดงาน
ใหม่แล้ว สามารถเพิ่มกาลังและประสิทธิภาพการผลิตได้ แต่พอได้จัดการ
ทางานใหม่แล้วพบว่า งานที่พนักงานได้ทาอยู่ในปัจจุบันมีการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทางเราจึงพบว่า เมื่อเราจัดสมดุลงานอย่างไร แต่เมื่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานยังไม่เป็นมาตรฐานก็ไม่สามารถบรรลุผล
สาเร็จในการจัดสมดุลได้

7. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
รศ.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม .2550. การศึกษางานอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร :สานักพิมพ์ท้อป.

