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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต
การเพิ่ม Unit Per Hour (UPH) หรื อจานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในหนึ่ง
ชัว่ โมง โดยการจัดลาดับขั้นตอนใหม่ว่าขั้นตอนไหนสามารถเปลี่ยนไป
ทาระหว่างที่เครื่ องทางานอยู่ได้ ลดเวลาในการปรับเปลี่ยนติดตั้งเครื่ อง
เพื่อลดการรอคอยและความล่าช้าทั้งของพนักงานและเครื่ องจักร
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพื่อความ
สะดวกสบายในการทางานของพนักงาน และทาการคานวณหาจานวน
พนักงานที่เหมาะสมกับจานวนเครื่ องจักรแต่ละประเภท เพื่อเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพการทางานทั้งของพนักงานและเครื่ องจักร
ในวายการ
ประกอบตัวแผงวงจรรวมแผนก Die Attach

ทาการขจัดลดความสูญเปล่าและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต ซึ่ งใช้ตวั วัดจาก จานวนชิ้นงาน
ที่ผลิตได้ในหนึ่งชัว่ โมงหรื อ Unit Per Hour (UPH) โดยทาการ ลดรอบ
เวลาการผลิตของขั้นตอน Die Attach ในแต่ละรอบเวลาลงทาให้ จานวน
ชิ้นงานที่ผลิตได้ในหนึ่งชัว่ โมงประมาณ 5%

1.2 ขอบเขตโครงงาน

คาสาคัญ : การรอคอย,ลดเวลา,กิจกรรมร่ วมคนกับเครื่ องจักร

ในส่ วนที่เข้าไปศึกษาเพื่อทาการปรับปรุ งจะเป็ นสายการ
ประกอบเฉพาะส่ วนขั้นตอนการทางานของพนักงานร่ วมกับเครื่ องจักร
ในขั้นตอน Die Attach ซึ่ งปั จจุบนั ในขั้นตอนนี้มีเครื่ องจักรทั้งหมด 46
เครื่ อง แต่อาจจะไม่ได้เดินเครื่ องพร้อมกันทั้งหมด บางเครื่ องอาจจะไม่มี
งานเข้ามาเลยก็ได้ และในแต่ละกะมีพนักงานประจาเครื่ องประมาณ 6 ถึง
9 คน พนักงานมีหน้าที่คุมเครื่ องจักร 3 เครื่ องต่อคน

Abstract

1.3 รายละเอียดที่มาของปัญหา

This study aims to improve productivity and increase Unit
Per Hour (UPH) or number of pieces produced in one hour by rearrange
a new process which can be changed to make while machine running.
Reduce time to change the installation to reduce waiting and delay for
both the staff and machine. And calculate the number of employees
appropriate to each type of machine to increase the performance of both
staff and machine in department Die Attach.

กระบวนการผลิตในปั จจุบนั ใช้เวลาในการผลิตมากเกินความ
จาเป็ น ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการรอคอยทั้งพนักงานรอเครื่ องจักรหรื อไม่ว่า
เครื่ องจักรรอพนักงานมาทา การรอคอยทาให้ใช้ประโยชน์จากแรงงาน
และเครื่ องจักรได้ไม่เต็มที่ ความล่าช้าจากการติดตั้งเครื่ องจักร การใส่ และ
เอางานออกจากเครื่ องจักร ขั้นตอนการทางานที่เป็ นกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์หรื อยุ่งยากซับซ้อน ทาให้เกิดปั ญหาความสูญเปล่า
เสี ยเวลาในการผลิต จึงเข้าไปศึกษาและทาการปรับปรุ งการทางานให้ดี
ขึ้น
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1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์การทาโครงงาน
เนื่องจากโรงงานต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต ซึ่ ง
กระบวนการผลิตในปั จจุบนั ใช้เวลาในการผลิตมากเกินความจาเป็ น ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดการรอคอยทั้งพนักงานรอเครื่ องจักรหรื อไม่ว่าเครื่ องจักรรอ
พนักงานมาทา จึงได้เข้าไปทาการศึกษาปั ญหาและกระบวนการผลิต เพื่อ

2. การดาเนินงาน
2.1 ศึกษาเวลาการทางานของพนักงาน
ศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการ และศึกษาวิธีการทางานของพนักงานในแผนกที่เข้าไป
ทาการศึกษา และแบ่งงานออกเป็ นงานย่อยหลายๆงาน เพื่อทาการจับเวลา
ของแต่ละงานย่อยและนาไปคานวณ โดยได้ทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมา
10 ข้อมูลต่องานย่อย โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแล้วบันทึกข้อมูล จากนั้น

จานวนรอบที่เหมาะสมในการจับเวลา
เปอร์เซ็นต์ จากตาราง Maytag

ที่อยู่ภายใต้ความเชื่อมัน่
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2.2 ประเมินอัตราเร็วและหาเวลาปกติ
เวลาปกติ คือ เวลาซึ่ งคนงานที่ชานาญทางานด้วยความเร็ ว
ปกติ และมีการปรับอัตราเร็ วเรี ยบร้อยแล้ว โดยนาค่าที่ได้จากการจับเวลา
โดยตรงมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนาไปคูณด้วยอัตราความเร็ วในการทางานของ
พนักงาน ก็จะได้เวลาปกติ

2.2 คานวณหาเวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐาน
คือ อัตราการทางานของคนงานเฉลี่ยซึ่ งทางาน
ภายใต้การแนะนาที่ถูกต้อง และปราศจากแรงกระตุน้ จากเงินรางวัล อัตรา
ความเร็ วนี้สามารถคงอยู่วนั แล้ววันเล่าโดยไม่กอ่ ความเครี ยดทางกายหรื อ
จิตใจ หรื อต้องอาศัยความพยายามมากเกินไป การหาเวลามาตรฐาน
จะต้องนาเวลาปกติไปบวกกับเปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อ ซึ่ งการให้เปอร์เซ็นต์ค่า
เผื่อขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของผูป้ ระเมิน โดยใช้วิธีการปรับความเร็ ว แบบ
Performance rating
โดยที่ เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + %ค่าเผื่อ
(1)

2.3 วิเคราะห์ การทางานร่ วมของคนกับเครื่องจักร
จากข้อมูลเวลางานย่อยของพนักงานสามารถนามาจาแนกเป็ น
กิจกรรมอิสระและกิจกรรมร่ วม โดยกิจกรรมร่ วมสาหรับพนักงาน คือ
กิจกรรมซึ่ งพนักงานต้องทาร่ วมกับเครื่ องจักรหรื อร่ วมกับพนักงานคน
อื่นจึงไม่สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนโดยอิสระได้ สาหรับเครื่ องจักร
หมายถึง เวลาทั้งที่เดินเครื่ องและว่างงานที่ตอ้ งรับการควบคุมจาก
พนักงาน กิจกรรมอิสระสาหรับพนักงาน คือ กิจกรรมที่แต่ละบุคคลหรื อ
เครื่ องจักรทางานเป็ นอิสระแก่กนั จึงเป็ นกิจกรรมที่โยกย้ายสับเปลี่ยน
ตาแหน่งได้ สาหรับเครื่ องจักรหมายถึง เวลาในการเดินเครื่ อง
จุดมุ่งหมายเพื่อดูสัดส่ วนการเสี ยเวลาคอยของคนหรื อของ
เครื่ องจักรหรื อเพื่อศึกษาดูว่าควรต้องมีการลดหรื อเพิ่มจานวนคนในการ
ทางานหรื อไม่ โดยใช้แผนภูมิคนกับเครื่ องจักร และหาสัดส่ วนการ
ทางานของพนักงานและเครื่ องจักร แล้วเปรี ยบเทียบหารู ปแบบที่ดีที่สุด

2.4 วิเคราะห์ ปรับปรุง
เมื่อใช้หลักการ
ECRS มาช่วยในการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในปั จจุบนั ซึ่ งมีข้ นั ตอนที่มีการรอคอยอยู่ คือ การ
รอให้ช่างมาปรับเปลี่ยนติดตั้งเครื่ องจักรซึ่ งเป็ นความสูญเปล่า สามารถ
ปรับปรุ งได้โดยการฝึ กอบรมให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนติดตั้ง
เครื่ องจักรได้เอง ทาให้ลดเวลารอคอยลงได้ และขั้นตอนที่ตอ้ งนางาน
ระหว่างที่เครื่ องทางานไปดูที่กล้องเป็ นการทางานที่ซ้ าซ้อน จึงสามารถ

ตัดขั้นตอนนี้ออกไปได้เพื่อลดภาระและความยุ่งยากให้แก่พนักงาน และ
ขั้นตอนที่ตอ้ งเดินไปหยิบใบ Bonding Diagram ที่ตู้ สามารถปรับปรุ ง
โดยให้หวั หน้างานนามาให้พร้อมกับงานในตอนแรก เพื่อจะได้ลด
ระยะเวลาในการเดินซึ่ งเป็ นการกระทาที่ไม่กอ่ ให้เกิดมูลค่า

3. สรุป
จากการดาเนินงานปรับปรุ งที่ได้เสนอแนะ สามารถทาให้
กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพโดยทาให้เวลาในการผลิตต่อหนึ่งรอบ
ของจานวนผลิตภัณฑ์ลดลงเฉลี่ย 4.29 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มจานวนชิ้นงาน
ที่ผลิตได้ในหนึ่งชัว่ โมงเฉลี่ย 4.50 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 1

UPH ก่อนและหลังปรับปรุ ง

Product Time
ก่อน
ปรับ
(นาที)
SSOP
20-06 140.8
SSOP
1605/09 129.5
SSOP
24-05 154.7
SSOP
2002/05 136.7
SSOP
2801/05
99.5
SSOP
48/5602/03 107.7
TSSOP
8-03
269.9
TSSOP
14/1601/02 137.7
TSSOP
14/1604
327.5

Time
หลัง
ปรัง
(นาที)

% ที่
ลด
ลง

UPH
ก่อน
ปรับ
ปรุ ง

UPH
หลัง
ปรับ
ปรุ ง

% ที่
เพิม่
ขึ้น

134.3

4.62

2,301.1

2,412.5 4.84

123.0

5.02

2,501.9

2,634.1 5.28

148.2

4.20

2,457.4

2,565.1 4.39

130.2

4.75

2,780.9

2,919.8 4.99

93.0

6.53

1,809.0

1,935.4 6.99

101.2

6.04

1,762.1

1,875.3 6.42

263.4

2.41

3,414.6

3,498.8 2.47

131.2

4.72

3,346.4

3,512.2 4.95

321.0

1.98

4,924.5

5,024.3 2.02
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