บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดในการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของพนักงาน
และเครื่ องจักรประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
2.1 เวลาในการผลิต (Cycle Time)
เวลาในการผลิต (Cycle Time) หมายถึงเวลาที่พนักงานใช้ในการดาเนินการผลิตตามที่
แต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละรอบการทางานโดยพนักงานหนึ่ งคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงงาน
เดี ยว หรื อหลายงานก็ได้ซ่ ึ งจะเริ่ มนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของงานนั้นจนถึงเวลาที่กลับมาตั้งแต่ตน้ เพื่อ
จะเริ่ มทาการผลิตในรอบต่อไป (เวลาในการผลิตชิ้นงานต่อชิ้นซึ่ งในกรณี ศึกษาใช้เป็ นการผลิตที่ 1
ชิ้นต่อนาที)
2.1.1 การศึกษาเวลา
การศึกษาเวลา (Time Study) คือเทคนิคที่นามาใช้ในวงจรของการควบคุมการจัดการใน
การพัฒนาการทางานกับปริ มาณการผลิ ตซึ่ งเกี่ ยวกับการวัดผลงานซึ่ งผลที่ได้จะมีหน่ วยเป็ นนาที
หรื อวินาทีที่คนงานหนึ่ งๆสามารถทางานนั้นๆ ได้ตามวิธีการที่กาหนดให้ (Mundel & Danner,
1994)
2.1.2 ประโยชน์ ของการศึกษาเวลา
2.1.2.1 ใช้ขอ้ มูลเวลาที่ได้ในการจัดตารางการทางาน (Schedules) และวางแผนการทางาน
2.1.2.2 ใช้ในการคานวณต้นทุนมาตรฐาน และใช้ในการจัดเตรี ยมงบประมาณ
2.1.2.3 ใช้ประมาณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริ งซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ในการตัดสิ นใจด้านราคา
2.1.2.4 ใช้คานวณประสิ ทธิภาพการใช้งานของเครื่ องจักรจานวนเครื่ องจักรที่คนงานหนึ่ง
คนสามารถควบคุมได้ และใช้ในการจัดสมดุลสายการประกอบ
2.1.2.5 ใช้เป็ นพื้นฐานในการกาหนดค่าแรงจูงใจ (Wage Incentive) สาหรับแรงงาน
ทางตรง และทางอ้อม
2.1.2.6 ข้อมูลเวลามาตรฐานที่ได้ใช้เป็ นพื้นฐานในการควบคุมต้นทุนแรงงาน
2.1.3 ขั้นตอน 8 ประการในการศึกษาเวลา
2.1.3.1 การเลือกงานที่จะศึกษา และเลือกคนงานที่เหมาะสม
2.1.3.2 แบ่งงานที่จะศึกษาออกเป็ นงานย่อย (Elements) พร้อมกับบันทึกรายละเอียดการ
ทางานอย่างสมบูรณ์
2.1.3.3 ทาการสังเกต และจับเวลาการทางานแต่ละขั้นตอนของงานย่อย
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2.1.3.4 นาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาคานวณจานวนครั้งที่ตอ้ งจับเวลา
2.1.3.5 ทาการประเมินประสิ ทธิภาพการทางานของคนงาน
2.1.3.6 คานวณหาเวลาปกติ (Normal Time)
2.1.3.7 คานวณหาเวลาลดหย่อน (Allowable Time)
2.1.3.8 คานวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
2.1.4 การศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลาการทางาน (Motion and Time study)
การศึ ก ษาเวลาการทางาน (Time Study) เริ่ ม โดยเฟรเดอริ กดับ บลิ วเทเลอร์ ใ นปี
ค.ศ.1881 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการหาเวลาในการทางานที่เป็ นมาตรฐานส่ วนการศึกษาการ
เคลื่อนไหว (Motion study) ได้เริ่ มขึ้นโดยสองสามีภรรยาชื่ อ แฟรังบีกิลเบอร์ ท และลิเลียนเอ็มกิล
เบอร์ทในปี ค.ศ.1885 โดยมีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุ ง และออกแบบวิธีการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้นจนกระทัง่ ช่วงทศวรรษที่ 1930 ได้เริ่ มมีการนาเอาการศึกษาเวลา (Time study) มาใช้
ร่ วมกับการศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) หรื อเรี ยกว่า Method study หรื อMethod design
เป็ นการศึกษา และวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะทางานเนื่ องจากทั้งสองวิชานี้ มีส่วนเสริ มซึ่ ง
กัน และกันซึ่ งการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา (Motion and Time study) ต่างก็เป็ นเทคนิ คในการ
วิเคราะห์ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อขจัดงานที่ไม่จาเป็ นออก และหาวิธีทางานที่ดีที่สุด และเร็ วที่สุด
ในการปฏิ บตั ิ ง านรวมไปถึ ง การปรั บ ปรุ งมาตรฐานวิธี ก ารท างาน และเครื่ องมื อต่ า งๆ และการ
ฝึ กอบรมคนงานให้ทางานด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยการจับเวลาทั้งทางตรง และทางอ้อมตลอดจนปรับ
อัตราความเร็ ว (Rating) เวลาเผื่อ (Allowance) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ของการ
ทางานนั้นๆทาให้การปรับปรุ งงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นการศึกษาการเคลื่อนไหว และ
เวลาจึงถูกจัดเป็ นศาสตร์ ที่ใช้ควบคู่กนั จนถึ งปั จจุบนั สาหรับการบันทึกข้อมูลนั้นจะทาการบันทึก
ก่อนการจับเวลาโดยอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อนาฬิ กาจับเวลาแบบฟอร์ มในการ
บันทึกข้อมูลกล้องถ่ายภาพใช้สาหรับถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกรายละเอียดในการ
ทางานเครื่ องคิดเลข และสมุดจดบันทึกซึ่ งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มๆ (อิสรา ธี ระ
วัตฒน์สกุล, 2542) ได้ดงั นี้
2.1.4.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ้างอิง
2.1.4.2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
2.1.4.3 ขั้นตอน หรื อวิธีการผลิต
2.1.4.4 ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.1.4.5 ระยะเวลาการศึกษา
2.1.4.6 สภาพการทางาน
2.1.4.7 กรณี งานที่ควรเลือกเพื่อทาการศึกษาเวลาคือ
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1) เป็ นงานใหม่ที่ไม่เคยศึกษาเวลามาก่อน
2) มีการเปลี่ยนวัสดุหรื อมีวธิ ีการทางานใหม่จึงต้องหาเวลามาตรฐานใหม่
3) เป็ นงานที่เกิดการติดขัดหรื อจุดคอขวด (Bottle Neck) ขึ้นในสายการผลิต
4) ต้องหาเวลามาตรฐานเพื่ อใช้ใ นการกาหนดอัตราการผลิ ตในการจัดสมดุ ล
สายการผลิต
5) เกิดการว่างงานของคนงาน หรื อเครื่ องจักรมากเกินไป
6) ค่าใช้จ่ายที่เป็ นอยูส่ ู งเกินควร
2.1.5 เทคนิคในการศึกษาเวลา
โดยทัว่ ไปมีเทคนิคที่นิยมใช้ในการศึกษาเวลา 4 วิธีคือ
2.1.5.1 Direct Time Study คือการศึกษาเวลาโดยการใช้เครื่ องมือจับเวลาโดยตรงจากการ
ทางานของคนงาน
2.1.5.2 Predetermined Motion-Time Systems คือการหาเวลาล่วงหน้าโดยใช้ตารางการ
คานวณมาตรฐานต่างๆ
2.1.5.3 Work sampling คือการศึกษาเวลาโดยอาศัยหลักการสุ่ มตัวอย่างเชิ งสถิติในการหา
สัดส่ วนของการทางาน และเวลามาตรฐาน
2.1.5.4 Standard Time Data and Formula คือการศึกษาเวลาโดยอาศัยข้อมูลจากอดีต และ
สู ตรบางสู ตรช่วยในการคานวณหาเวลาเทคนิ คแต่ละเทคนิ คจะมีความเหมาะสมกับงานแต่
ละงานแตกต่างกันไป
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลื อกใช้เทคนิ คการศึกษาเวลาโดยการใช้เครื่ องมือจับเวลา
โดยตรงจากการทางานของคนงาน (Direct Time Study) เพื่อให้สามารถมองเห็นลักษณะการทางาน
อย่างละเอียดและเวลาที่ได้เป็ นเวลาที่ทางานจริ ง
2.1.6 การจับเวลาทางานแต่ ละงานย่อย
โดยทัว่ ไปมีการจับเวลาที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธีคือการจับเวลาแบบต่อเนื่ อง (Continuous
Timing) และการจับเวลาแบบเข็มดีดกลับ (Snapback Timing หรื อ Repetitive Timing) ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้การจับเวลาแบบเข็มดีดกลับมาจับเวลางานย่อยแต่ละงานโดยเริ่ มจับเวลา
เมื่องานย่อยแรกเริ่ มขึ้นแล้วปล่อยให้นาฬิ กาจับเวลาเดิ นไปเรื่ อยๆ เมื่อสิ้ นสุ ดงานย่อยแรกก็อ่านค่า
เวลา และจดบันทึกเมื่อจะเริ่ มจับเวลาการทางานงานย่อยต่อไปให้เริ่ มจับเวลาที่ค่า 0 อีกครั้ง
2.1.7 ขั้นตอนการศึกษาเวลาโดยการจับเวลาโดยตรง
2.1.7.1 การเลือกงานที่จะศึกษาและเลือกคนงานที่เหมาะสม
2.1.7.2 แบ่งงานที่จะศึกษาออกเป็ นงานย่อย (Elements) พร้อมกับบันทึกรายละเอียดการ
ทางานอย่างสมบูรณ์
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2.1.7.3 ทาการสังเกต และจับเวลาการทางานแต่ละครั้งที่ตอ้ งจับเวลา
2.1.7.4 คานวณหาเวลาปกติ
2.1.7.5 คานวณหาเวลาลดหย่อน
2.1.7.6 คานวณหาเวลามาตรฐาน
2.1.8 การคานวณเวลา
2.1.8.1 เวลาปกติ (Normal Time) เวลาที่เลือกไว้เป็ นเวลาของงานย่อยที่เราเลือกมาโดยถือ
เป็ นตัวแทนของกลุ่มเวลานี้อาจเป็ นเวลาที่วดั ได้หรื อเวลาพื้นฐานอันใดอันหนึ่ ง และให้เขียนไว้เป็ น
เวลาเลือกที่วดั ได้หรื อเวลาเลือกพื้นฐานสามารถคานวณหาเวลาปกติได้จาก
NT = Selected Time × Rating Factor

2.1

เมื่อ

NT
คือ เวลาปกติ
Selected Time คือ เวลาเฉลี่ยของงานย่อย
Rating Factor คือ ค่าอัตราความสามารถการทางานของพนักงาน
2.1.8.2 การคานวณเวลาเผื่อ (Allowance Time) การคานวณขั้นพื้นฐานหาเวลาเผื่อ
โดยทัว่ ไปอยู่ในช่วงร้ อยละ 5 – 7 ของเวลามาตรฐานเป็ นเวลาที่เพิ่มเข้าไปในเวลาปกติเพื่อให้
พนักงานมีโอกาสฟื้ นตัวจากสภาพเหนื่ อยล้าทางกาย และจิตใจขณะทางานภายใต้สภาวะแวดล้อม
อันหนึ่งและให้คนงานมีเวลาเข้าห้องน้ าทาธุ ระส่ วนตัวได้เวลานี้ ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละงานซึ่ ง
เวลาเผื่อกาพักผ่อนที่คิดขึ้นก็เพื่อให้พนักงานฟื้ นตัวจากความเหนื่ อยล้าคาว่าเหนื่ อยล้าอาจให้นิยาม
ได้ว่า เป็ นความวิตกกังวลเหนื่ อยหน่ า ยทั้งสภาพร่ างกายและจิ ตใจทั้งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งหรื อเป็ นภาพ
หลอนที่เกิดขึ้นในบุคคล และมีผลทาให้ความสามารถในการทางานลดลงความเหนื่ อยล้าอาจทาให้
ลดลงได้โดยมีการพักซักครู่ ระหว่างที่ร่างการออกแรงหรื อลดอัตราการทางานให้ชา้ ลงกว่าเดิม
2.1.8.3 เวลามาตรฐาน (Standard Time) เวลามาตรฐานเป็ นเวลาทั้งหมดที่ชิ้นงานนั้นควร
จะเสร็ จโดยการทางานอย่างมาตรฐานหลังจากทราบค่าเวลาปกติ และเวลาลดหย่อนแล้วสามารถ
คานวณหาค่าเวลาของการทางานมาตรฐานได้โดย
STD = NT (1 + A)
เมื่อ

STD
NT
A

คือ เวลามาตรฐาน (Standard Time)
คือ เวลาปกติ (Normal Time)
คือ เวลาเผือ่ (Allowance Time) อยูใ่ นรู ปร้อยละของเวลาปกติ

2.2
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การกาหนดหาเวลามาตรฐานจากค่าเวลาปกติปรับค่าเวลาเผื่อทาได้ 2 วิธีดงั นี้
1. เวลามาตรฐาน

เวลาปกติ

2. เวลามาตรฐาน

เวลาปกติ

เวลาปกติ

เวลาเผื่อ

เวลาเผือ่
2.3

2.1.9 การกาหนดรอบเวลาการผลิต (Cycle Time)
ในการกาหนดรอบเวลาการผลิ ตโดยปกติจะขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณ หรื อความต้องการของ
ตลาดซึ่ งจะกาหนดออกมาเป็ นอัตราการผลิตต่อปี ต่อวัน หรื อต่อชัว่ โมงจากนั้นจึงมาหาว่า 1 ชิ้น ควร
ใช้เวลาเท่าใดจึ ง จะผลิ ตได้ตามเวลาที่ ตอ้ งการ เช่ นเครื่ องจักรที่ เป็ นจุ ดคอขวดมี ก าลัง การผลิ ตที่
5,000 ชิ้นต่อวัน โดยมีเวลาทางานวันละ 8 ชัว่ โมง ดังนั้นรอบเวลาการผลิตเท่ากับ 5,000 ชิ้น ต่อ 8
ชัว่ โมง หรื อ 5,000 ชิ้นต่อ 480 นาที นัน่ คือจะต้องผลิตสิ นค้าออกมาให้ได้ 10.4 ชิ้น ในเวลา 1 นาที
หมายความว่าในแต่ละสถานีจะต้องผลิตสิ นค้า 10.4 ชิ้น ในเวลา 1 นาที จะใช้เวลาเกิน 1 นาที ไม่ได้
หรื อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้ น ใช้เวลาในการผลิตได้ไม่เกิ น 0.096 นาที ซึ่ งค่าของรอบเวลาการผลิ ตนี้ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการจัดสมดุลสายการผลิ ตการออกแบบ หรื อวางผังโรงงงานการเลื อก และ
ติดตั้งเครื่ องจักร และยังมีประโยชน์ในกรณี ที่มีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตให้พอเพียงกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนไป
2.1.10 ประเภทของเวลาเผือ่ (Type of Allowances)
เวลาปกติ (Normal Time) ที่ได้จากการคานวณคือเวลาปกติซ่ ึ งคนงานที่ชานาญงาน
ทางานด้วยความเร็ วปกติแต่การทางานทุกอย่างไม่ใช่ จะทาโดยไม่มีการหยุดพักผ่อนหรื อเกิ ดเหตุ
ล่าช้าเลยดังนั้นจึงต้องมีเวลาเผื่อไว้ให้สาหรับกรณี ต่างๆ ซึ่ งสมเหตุสมผลเวลาที่ยอมให้มีดว้ ยกัน 3
ชนิดคือ
2.1.10.1 เวลาเผือ่ สาหรับความล่าช้า (Delay Allowances)
2.1.10.2 เวลาเผือ่ สาหรับบุคคล (Personal Allowance)
2.1.10.3 เวลาเผือ่ สาหรับความเมื่อยล้า (Fatigue Allowance)
เวลาเผื่อสาหรั บ ความล่ าช้า (Delay Allowances) แบ่ง เป็ นแบบหลี กเลี่ ยงไม่ ไ ด้
(Unavoidable Delays) อาจเกิดได้ทุกขณะ เช่นเครื่ องจักรเสี ยวัสดุเสื่ อมสภาพ และแบบหลีกเลี่ยงได้
(Avoidable Delays) มักเกิดจากการทางานเช่นการปรับเครื่ องจักรการทาความสะอาด หรื อเปลี่ยน
เครื่ องมือความล่าช้าแบบนี้ จะเกิดขึ้นได้นอ้ ยมากหากมีการจัดลาดับงานที่ดีหรื อนาอุปกรณ์พิเศษมา
ช่วยในการทางานเวลาเผื่อสาหรับบุคคล (Personal Allowance) เกิดจากความต้องการของพนักงาน
เช่ นการหยุดพักการไปห้องน้ าการดื่ มน้ าโดยทัว่ ไปคิดให้ประมาณร้ อยละ 2-5 ต่อการทางาน 8
ชัว่ โมง แต่ในงานค่อนข้างหนักหรื องานในที่ร้อนอาจเพิ่มให้มากกว่าร้อยละ 5 ได้เวลาเผื่อสาหรับ
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ความเมื่อยล้า (Fatigue Allowance) เมื่อพนักงานทางานหนักหรื อภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความ
ร้อนสู งความชื้นฝุ่ นละออง และเสี ยงอึกทึกต่างๆ จะทาให้พนักงานเกิดความเครี ยดร่ างกายเกิดความ
เมื่อยล้า และต้องการพักผ่อนให้ร่างกายกลับคืนสู่ สภาพปกติดงั นั้นจึงต้องมีเวลาลดหย่อนเนื่ องจาก
ความเมื่อล้าเวลาลดหย่อนประเภทนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของงานความแข็งแรงของพนักงานระยะเวลา
ในการทางาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1.11 การเลือกคนงานทีเ่ หมาะสม
การเลือกคนงานนั้นควรเลือกคนงานที่เหมาะสม (Qualified Workers) ซึ่ งการเลือกต้อง
แยกความแตกต่างของตัวแทนคนงาน (Representative Workers) และคนงานที่เหมาะสมก่อน
ตัวแทนคนงานหมายถึงคนงานซึ่ งมีความชานาญและความสามารถในการทางานอยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ย
ของกลุ่มแต่อาจไม่ใช่คนงานที่เหมาะสมก็ได้คนงานที่เหมาะสมคือคนงานที่มีการศึกษาเฉลียวฉลาด
มีสภาพร่ างกายที่แข็งแรงมีความสามารถความชานาญและทักษะในการทางานชิ้นนั้นให้เสร็ จตาม
ปริ มาณ และคุ ณภาพที่กาหนดระดับความเร็ วในการทางานควรอยูใ่ นระดับเฉลี่ ยหรื อสู งกว่าระดับ
เฉลี่ยเล็กน้อยเมื่อเลือกคนงานที่เหมาะสมแล้วต้องอธิ บายเหตุผลที่ตอ้ งจับเวลาการทางานให้คนงาน
ทราบ และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการจับเวลา
การแบ่งงานที่จะศึกษาออกเป็ นงานย่อยมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งงานที่จะศึกษา คือ
2.1.11.1 แยกงานที่คนงานทางานและเครื่ องจักรทางานออกให้ชดั เจนการศึกษาเวลาเป็ น
การศึกษาบทบาทของคน
2.1.11.2 แยกงานที่เกิดประจาออกจากงานที่ทาเป็ นครั้งคราวให้ชดั เจนงานที่เกิดเป็ นประจา
เป็ นงานที่เกิ ดขึ้นทุ กๆ รอบการทางานส่ วนงานที่เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้งครานั้นไม่ได้เกิ ดขึ้ นทุ ก
รอบการทางาน
2.1.11.3 แยกงานที่ไม่จาเป็ น และงานที่จาเป็ นงานที่ไม่จาเป็ นคืองานที่เกิ ดขึ้นจากความ
ผิดพลาดในขณะทางานจึงจาเป็ นต้องแยกความล่าช้าออกจากการทางานปกติ
2.1.11.4 เวลางานย่อยแต่ละงานควรสั้นแต่ไม่ส้ ันเกินไปจนจับเวลาไม่ทนั เวลาของงานย่อย
ควรอยูร่ ะหว่าง 2.4 วินาที ถึง 40 วินาที
2.1.11.5 งานย่อยแต่ละงานต้องเป็ นงานย่อยที่แน่นอน
2.1.12 การลดการสู ญเสี ยจากกระบวนการทางาน
ความหมายของการสู ญเสี ย (Waste) สิ่ งไหนที่ไม่ได้ทาให้เกิดมูลค่า (Value) นั้นคือ
ความสู ญเสี ยของเสี ยหรื อ Waste ของเสี ยจึ งเป็ นสิ่ งที่ ไม่พึงต้องการในหลายๆ กิ จกรรมซึ่ งใน
อุตสาหกรรมประกอบการทั้งหลายนั้นกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์ใดสิ่ งที่ได้ออกมานอกจาก
ตัวผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจริ งๆ และผลิ ตภัณฑ์ขา้ งเคียงแล้วยังมี ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการรวมอยู่ด้วย
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เสมอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการส่ วนมากก็จะถูกเรี ยกว่าของเสี ยกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็
ถูกเรี ยกว่าการสู ญเสี ย
2.1.13 ชนิดของการสู ญเสี ย 8 ประการ (8 Waste) และการแก้ไข
สภาวะการแข่ง ขันที่ ทวีค วามรุ นแรงขึ้ นในโลกทุ กวันนี้ ส่ง ผลให้ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม
ต่างๆต้องแสวงหาวิถี ทางในการปรั บปรุ ง การผลิ ตเพื่อลดต้นทุ นและท าก าไรๆได้มากขึ้ นความ
สู ญเสี ย 8 ประการเป็ นความสู ญเสี ยที่แฝงอยูใ่ นกระบวนการผลิตซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งเกินกว่า
ที่ควรจะเป็ นทาให้เกิ ดความล่าช้าในการผลิ ตผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องเสี ยเวลาในการแก้ปัญหาแทนที่จะ
สามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการปฏิบตั ิงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพหรื อคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้ดี
ยิ่ง ขึ้ นจึ ง จาเป็ นที่ จะต้องเรี ย นรู ้ ว่า มี ค วามสู ญเสี ย ใดบ้า งในกระบวนการผลิ ต ของเรา และจะท า
อย่างไรเพื่อที่จะขจัดความสู ญเสี ยนั้นให้ลดลงหรื อหมดไปความสู ญเสี ยจากการปฏิ บตั ิงานทั้ง 8
ประการ มีรายละเอียดดังนี้
2.1.13.1 ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการผลิ ตมากเกิ นไป (Overproduction) การผลิ ตสิ นค้า
ปริ มาณมากเกิ นความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรื อผลิ ตไว้ล่วงหน้าเป็ นเวลานานมาจาก
แนวความคิ ดเดิ มที่ ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องผลิ ตงานออกมาให้มากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้เพื่อให้เกิ ด
ต้นทุนต่อหน่วยต่าสุ ดในแต่ละครั้งโดยไม่ได้คานึงถึงว่าจะทาให้มีงานระหว่างทา (Work in Process,
WIP) ในกระบวนการเป็ นจานวนมากและทาให้กระบวนการผลิตขาดความยืดหยุน่
ปั ญหาจากการผลิตมากเกินไป
1) เสี ยเวลาและแรงงานไปในการผลิตที่ยงั ไม่จาเป็ น
2) เสี ยพื้นที่ในการจัดเก็บ WIP
3) เกิดการขนย้าย
4) ของเสี ยไม่ได้รับการแก้ไขทันที
5) ต้นทุนจม
6) ปิ ดบังปัญหาการผลิต
2.1.14 การกาหนดจานวนวัฏจักรทีจ่ ะจับเวลา
การก าหนดจานวนวัฏ จัก รที่ จะบันทึ ก จับ เวลาก็ คื อการหาขนาดของตัวอย่า งในการ
บันทึกเวลา โดยทัว่ ไปเมื่อเราบันทึกเวลาเราจะพบว่า โอกาสที่จะบันทึกเวลาให้สามารถจับเวลาของ
หน่วยงานย่อยแต่ละงานให้มีค่าเวลาเดียวกันในทุกๆ วัฏจักรของงานที่จบั ได้เป็ นเรื่ องยากเนื่ องจาก
ความผิดพลาดในการจับเวลาหรื อความไม่สม่ าเสมอในการทางานของคนงานหรื อเพราะมี ความ
แปรผันด้านอื่นๆ ของงาน ดังนั้นเราจึงจาเป็ นต้องเก็บบันทึกข้อมูลเวลาหลายๆ รอบหรื อหลายๆ วัฏ
จักรจากนั้นจะเลือกใช้เวลาที่เป็ นตัวแทนเวลาของงานย่อยแต่ละงาน โดยจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
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เมื่อ

̅

∑

=

2.4

คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่จบั ได้
คือ จานวนวัฏจักรที่จบั เวลาได้ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
คือ ค่าเวลาที่อ่านได้

การกาหนดจานวนวัฏจักรที่จะบันทึกเวลาโดยใช้สูตร
ถ้าเราเปิ ดค่าตารางทางสถิติของการแจกแจงแบบนอร์ มอลมาตรฐาน (Standard
Normal Distribution) จะมีระดับความเชื่อมัน่ ดังนี้
± 1 x คือ
± 2 x คือ
± 3 x คือ

68.26 %
95.46 %
99.73 %

x คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเวลา (Standard deviation)
ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้มีระดับความเชื่อมัน่ 95 % และความผิดพลาด ± 5 % เราจะตั้งสมการเพื่อหา
สู ตรได้ ดังนี้
±2 x =

± 0.05 ̅

̅

โดยที่

เมื่อ
x

=

∑

=
=

x

2.5

√

∑

∑

√

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเวลา
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
คือ จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการหา

12

ดังนั้น

√ ∑

∑

√

0.05 ̅

=

√

√

=

∑

∑
∑

[

=

√ ∑

∑
∑

]

2.6

ในกรณี ที่ข นาดของตัวอย่างที่ จะเก็บ บันทึ กเวลามี จานวนน้อยจะมี การคานวณหาค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น
x

=

√

∑

∑

ดังนั้นสู ตรการคานวณหาจานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการหาจะเป็ น

=

∑

[√

∑

∑

]

2.7

2.2 การศึกษาการเคลือ่ นไหว และเวลา
2.2.1 การศึกษาการเคลือ่ นไหว
การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) หรื ออาจจะเรี ยกว่า Method Study หรื อ
Method Design เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวในขณะทางานซึ่ งรวมถึงเครื่ องจักร
(Machine) เครื่ องมืออุปกรณ์ (Tool and Equipment) และสถานีงาน (Work Place)
2.2.2 หลักของการเคลือ่ นไหว
เราสามารถจาแนกหลักของการเคลื่อนไหวได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่การใช้โครงร่ างของมนุษย์การจัดตาแหน่งของสถานที่ทางาน และการออกแบบเครื่ องมือ
2.2.2.1 การใช้โครงร่ างของมนุ ษย์คือการใช้ร่างกายของเราให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางานมากที่สุดโดยมักจะเน้นกับการทางานโดยมือโดยปกติคนเรามักจะทางานโดยมือข้างเดี ยว
หรื อทาที ละข้างหลักการใช้มือของหลักโครงร่ างของมนุ ษย์จะพยายามให้มือทั้งสองข้างทางาน
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พร้ อ มกัน ไปตลอดอย่า งสมดุ ล กล่ า วคื อ เริ่ ม งานพร้ อ มกัน และสิ้ น สุ ด การท างานพร้ อ มกัน การ
เคลื่ อนไหวของแขนจะต้องสมดุ ล อี ก ทั้ง ยัง ใช้หลักการถ่ า ยก าลังมาช่ วยให้ความล้า ระหว่างการ
ทางานเกิดขึ้นน้อยที่สุด
2.2.2.2 การจัดตาแหน่ งของสถานที่ ปฏิ บตั ิ งานจะเป็ นการออกแบบสถานที่ทางานให้
คนงานสามารถทางานได้ดว้ ยความสะดวกที่สุดโดยจะแนะนาให้คนงานแต่ละคนทางานที่ตาแหน่ง
ที่แน่นอนตายตัวสถานที่ที่ใช้วางเครื่ องมือวัสดุจะอยูท่ ี่เดิ มตายตัวเพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความคุน้ เคยเมื่อ
หยิบบ่อยครั้งและสะดวกในการหยิบใช้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการค้นหานานอีกทั้งยังควรมีแสงสว่าง
ให้เพียงพอในการทางานและสี ที่ใช้ในบริ เวณที่ทางานควรใช้สีตดั กับงานที่ทาเพื่อลดความเมื่อยล้า
ของสายตา
2.2.2.3 การออกแบบเครื่ องมือถือเป็ นหลักในการลดการเคลื่อนไหวของคนอีกประเภท
โดยหากงานใดสามารถนาเครื่ องทุ่นแรงมาใช้ได้ก็ควรนามาใช้เพื่อลดอาการเมื่อยล้าจากการทางาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการทางานควรมีการออกแบบให้ผใู ้ ช้ประหยัดแรงที่สุดหรื อเหมาะมือที่สุดเช่นใช้
เครื่ องมือช่วยหยิบจับชิ้นงาน (Jig/ Fixture) เป็ นต้น
2.2.3 ขั้นตอน 10 ประการของการวิเคราะห์ การเคลือ่ นไหว (Motion Analysis)
2.2.3.1 การสารวจการปฏิบตั ิงานที่กาลังพิจารณาเบื้องต้น
2.2.3.2 เลือกงาน และระดับของการวิเคราะห์งานที่เหมาะสม
2.2.3.3 พูดคุ ยกับผูป้ ฏิบตั ิงานหัวหน้างานหรื อซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ และผูท้ ี่มีความคุน้ เคยกับ
การปฏิบตั ิงานคนอื่นๆ และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลเหล่านั้น
2.2.3.4 ศึกษาวิธีการทางานปั จจุบนั ใช้ Process Chart เทคนิค Time Study อธิ บายและ
ประเมินวิธีการทางานปัจจุบนั
2.2.3.5 ประยุกต์การวางท่าทางในการทางาน (Attitude) หลักเศรษฐศาสตร์ การเคลื่อนไหว
และข้อเสนอแนะต่างๆ ออกแบบวิธีการใหม่ๆ โดยการใช้ Process Chart และเทคนิคการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสม
2.2.3.6 เปรี ยบเทียบวิธีการใหม่ที่ถูกนาเสนอ และขอความเห็นจากหัวหน้างาน
2.2.3.7 ดัดแปลงวิธีการที่ถูกนาเสนอหลังจากมีการทบทวนรายละเอียดกับผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
หัวหน้างาน
2.2.3.8 ฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานในการทดลองปฏิบตั ิตามวิธีการที่ถูกนาเสนอจากนั้นประเมิน
และดัดแปลงปรับปรุ งวิธีการเหล่านั้น
2.2.3.9 ฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด และกาหนดวิธีการทางานใหม่ให้เป็ นวิธีมาตรฐาน
2.2.3.10 ตรวจสอบวิธีมาตรฐานเหล่านั้นเป็ นประจาเพื่อมัน่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่
ต้องการ
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2.2.4 การเก็บข้ อมูลวิธีการทางาน
เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุ งวิธีการทางาน เราจาเป็ นต้องการเก็บข้อมูลวิธีการ
ทางานของงานที่เราเลื อกที่จะศึกษาวิ ธีการทางานแล้ว การบันทึกข้อมูลวิธีการทางานให้ถูกต้อง
แม่นยาครบถ้วนตามความเป็ นจริ งเท่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการทา
งานที่ดีข้ ึนได้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทางาน สัญลักษณ์ที่เป็ นสากลซึ่ งใช้ในการบันทึก
วิธีการทางานมีใช้อยูเ่ พียง 5 ลักษณะ สัญลักษณ์เหล่านี้จะใช้ในการย่อการบันทึกวิธีการทา งานแบบ
เดี ยวกับการใช้วิธีจดตัวเลขซึ่ งมีความยุ่ง ยากกว่า เพราะมีรหัสที่ ตอ้ งบันทึ กและต้องถอดรหัสได้
อย่างถูกต้อง ในการบันทึกการทางานโดยการใช้สัญลักษณ์ ถ้าเราไม่มีแบบฟอร์ มมาตรฐาน การใช้
กระดาษเปล่าก็สามารถทา ได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ตอ้ งใช้สัญลักษณ์ได้คล่อง และรวดเร็ วในการแยก
ประเภทของงานที่ จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ ให้ได้ เทคนิ คขั้นตอนการบันทึ กจะได้กล่ าวในหัวข้อ
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้บนั ทึกขั้นตอนการทางาน
สัญลักษณ์

ความหมาย
กิจกรรมการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
กิจกรรมการตรวจสอบ
การรอหรื อการเก็บพักชัว่ คราว
การหยุดหรื อการเก็บถาวร

2.2.5 การวิเคราะห์ วธิ ีการทางาน
การพิจารณาตรวจตราข้อมูลวิธีการทางานที่บนั ทึกมาเพื่อทาการวิเคราะห์วิธีการทางาน
จะใช้ “เทคนิ คการตั้งคาถาม” เพื่อให้ช่วยสามารถกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการทางาน
เทคนิคการตั้งคาถามนี้เรี ยกโดยย่อว่า “6W-1H” จะใช้กระบวนการตั้งคาถามตรวจสอบข้อมูลวิธีการ
ทางานที่บนั ทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใช้กลุ่มคาถาม 2 กลุ่ม คือ
2.2.5.1 กลุ่ม What Who When Where How สาหรับตรวจสอบ
1) เป้ าหมาย และขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม
2) บุคลากรที่ทางานแต่ละกิจกรรม
3) สถานที่ทางาน
4) ลาดับขั้นตอนการทางาน
5) วิธีการทางาน
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2.2.5.2 กลุ่ม Why which เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุ งวิธีการทางานโดยจะตรวจสอบ
เหตุผลความเหมาะสมของวิธีการทางาน และเปิ ดโอกาสในทางเลือกอื่นๆ แสดงวิธีการใช้คาถามทั้ง
สองกลุ่มซึ่ งจะพบว่าคาถามกลุ่มที่สองเป็ นคาถามที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะ
เป็ นการตรวจสอบทุ กๆ คาถามในกลุ่ มแรกทาให้เกิ ดความแน่ ใจในความเหมาะสมของงาน คน
สถานที่ ลาดับขั้น ตอน และวิธีการทางาน
ตารางที่ 2.2 เทคนิคการตั้งคาถาม
คาถามกลุ่มที่1
เป้ าหมายและขอบข่ า ยของ What
งาน
ทาอะไร?
บุคลากรที่ทางาน

Who
ใครทา?

สถานที่ทางาน

Where
ทาที่ไหน?

ลาดับขั้นตอนของงาน

When
ทาเมื่อไหร่ ?

วิธีการทางาน

How
ทาอย่างไร?

คาถามกลุ่มที่2
Why, Which
เหตุใดจึงทา?
มีอย่างอื่นที่ทาได้ไหม?
Why, Which
เหตุใดจึงทา?
มีอย่างอื่นที่ทาได้ไหม?
Why, Which
เหตุใดจึงทา?
มีอย่างอื่นที่ทาได้ไหม?
Why, Which
เหตุใดจึงทา?
มีอย่างอื่นที่ทาได้ไหม?
Why, Which
เหตุใดจึงทา?
มีอย่างอื่นที่ทาได้ไหม?

ที่มา : วันชัย ริ จิรวนิช (2545: 110)
2.2.6 การปรับปรุ งวิธีการทางาน
การปรับปรุ งวิธีการทางานจะกลายเป็ นเรื่ องง่ายมากถ้าเรามีการใช้กระบวนการพิจารณา
ตรวจตราวิเคราะห์ขอ้ มูล วิธีการที่บนั ทึกมาโดยการใช้เทคนิค “6W- 1H” ซึ่ งเกือบจะได้คาตอบแนว
ทางการปรับปรุ งครบถ้วนแล้วขั้นตอนการปรับปรุ งวิธีการทางานจึงเป็ นแค่ทางเลือกใช้เทคนิ คการ
ปรับปรุ งงาน ซึ่ งมีหลักการดังต่อไปนี้
2.2.6.1 ตัด
2.2.6.2 แยก / รวม
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2.2.6.3 เปลี่ยนขั้นตอน
2.2.6.4 ทากระบวนการให้เรี ยบง่ายขั้น
2.2.6.5 ใช้เครื่ องมือเข้าช่วย
2.2.7 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทางาน
เมื่ อมัน่ ใจได้จากการเปรี ย บเที ยบวิธี ก ารท างานก่ อน และหลังการปรั บปรุ งแล้วงาน
ต่อไป คื อการพัฒนาวิธีการทางานที่ปรั บปรุ งแล้วให้เป็ นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ
มาตรฐานตามวิธีการทางานที่ปรับปรุ งแล้วซึ่ งจะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง และเมื่อมีการบันทึกใน
รู ปแบบวิดีทศั น์ก็จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านมาตรฐาน วิธีการ
ทางานเราสามารถพัฒนามาตรฐานของวิธีการทางานเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
2.2.7.1 ภาพถ่ายวิดีทศั น์
2.2.7.2 แผนภูมิ และไดอะแกรมต่างๆ
2.2.8 การส่ งเสริมใช้ วธิ ีการทางานทีป่ รับปรุ งแล้ ว
การใช้วิ ธี ก ารท างานใหม่ ซ่ ึ งต้อ งท าความเข้า ใจกับ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านถึ ง สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานรวมทั้งต้องฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถทางานด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2.2.9 การติดตามการใช้ วธิ ีการทางานทีป่ รับปรุ งแล้ ว
การควบคุ ม ดู แลให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานปฏิ บตั ิ ง านตามวิธีก ารทางานใหม่ และค้นหาวิธี การ
ทางานที่ดีกว่า เดิมอยูส่ มอเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กร
2.2.10 การออกแบบวิธีการทางาน
ขั้นตอนโดยรวมของผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ ตลาดสามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ ดังนี้
2.2.10.1 ระยะวางแผนการผลิตเป็ นระยะเริ่ มต้นแต่ยงั ไม่มีการผลิตในขั้นตอนนี้ ตอ้ งมีการ
กาหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของกระบวนการผลิต รวมถึงการตัดสิ นใจเลือกกรรมวิธีใดมาใช้
การผลิตเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ การวางแผนการผลิตมีข้ นั ตอนพื้นฐาน 6 ขั้น ตอนดังนี้
1) การออกแบผลิตภัณฑ์ (The Design of Product) คือการออกแบบรู ปร่ าง
ของผลิตภัณฑ์มีการออกแบบ และเขียนแบบซึ่ งต้องแสดงถึง ขนาด รู ปร่ าง วัสดุที่ใช้น้ าหนักรวมถึง
คุณประโยชน์
2) การออกแบบกระบวนการผลิ ต (The Design of Process) คือการ
กาหนดระบบที่ใช้สาหรับการผลิตขั้นตอน และลาดับการผลิต รู ปแบบควบคุมการผลิต ขนาดของ
เครื่ องมือเครื่ องจักร เครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ
3) การออกแบบวิธีการทางาน (The Design of Work Method) คือการ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคน และงานวิธีการที่คนต้องปฏิบตั ิ สถานที่ทางาน การเคลื่อนที่ของ
งาน
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4) การออกแบบเครื่ องมือ และอุปกรณ์ (The Design of Tools and
Equipment’s) คือการกาหนดเครื่ องมือเครื่ องจักรต่างๆ เช่น Jigs, Fixtures, Dies, Gauges, Tools,
Machines เป็ นต้น
5) การออกแบบผังโรงงาน (The Design of Plan Layout) คือ การกาหนด
ขนาดของโรงงานการกาหนดตาแหน่งเครื่ องจักร ที่เก็บวัตถุ ดิบ การวางระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ
เช่น สายไฟ ท่อน้า ท่อแก๊ส ท่อลม กาหนดสถานที่ทางาน การวางทางเดิน กาหนดเครื่ องมือขนถ่าย
และกาหนดความสัมพันธ์ของคนกับเครื่ องจักร
6) การกาหนดเวลามาตรฐานการทางาน (The Determination of Standard
Time) เป็ นการกาหนดเวลาที่พนักงานใช้ทางาน
2.2.11 ระยะเตรียมการผลิต
ระยะเตรี ยมการผลิ ตเป็ นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างระยะการวางแผนการผลิ ตกับระยะการ
ผลิตจริ งดังนั้นขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
2.2.11.1 การสั่ง ซื้ อและการติ ดตั้งเครื่ องจักร / อุ ป กรณ์ ต่างๆ รวมถึ ง การทดลองเดิ น
เครื่ องจักร
2.2.11.2 การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน และดาเนิ นการฝึ กงานเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ทางด้าน แรงงาน
2.2.11.3 การทดสอบความสั ม พันธ์ ของกระบวนการผลิ ต เช่ นการการท างานแต่ ล ะ
ขั้นตอนสัมพันธ์กบั เวลาที่กาหนดไว้หรื อไม่ ความสัมพันธ์ของการผลิตแต่ละสถานีเป็ นต้น
2.2.12 ระยะการผลิต
ระยะเตรี ยมการผลิตเป็ นขั้นตอนการผลิตสิ นค้าจริ งตามที่ได้วางแผน และเตรี ยมการไว้
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการใช้พนักงาน เครื่ องจักร และวัตถุ ดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลมาก
ที่สุดเท่าที่ทาได้สิ่งสาคัญของระยะการผลิ ต คือการควบคุ มการทางานให้เป็ นไปตามที่ได้วางแผน
และเตรี ยมการไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
2.2.12.1 ป้ องกันไม่ให้การผลิตมีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่าวิธีการที่ได้วางแผนไว้
2.2.12.2 เป็ นการตรวจสอบวิธีการที่ทาอยูน่ ้ นั เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม
2.2.13 การเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานสองมือ
การศึ กษาการเคลื่ อนไหวพื้นฐานของมื อเริ่ มขึ้ นโดยแฟรงค์ บังเกอร์ กิ ลเบรธ (Frank
Bunker Gilbreth) ซึ่ งได้แบ่งการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 17 แบบโดยเรี ยกว่า 17 เธอร์ บลิก (17 Therblig
คาว่า Therblig มาจากการเรี ยงนามสกุลของ แฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ จากหลังมาหน้า) ซึ่ ง Therblig
ต่างๆ นี้เป็ นหน่วยพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของมือนิยามของ Therblig มีดงั นี้
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2.2.13.1 การค้นหา (Search) สัญลักษณ์ Sh หมายถึง การที่ตา และมือค้นหาสิ่ งของขณะ
ทางาน
2.2.13.2 การเลือก (Select) สัญลักษณ์ St หมายถึ ง อากัปกิ ริยาของการตัดสิ นใจว่าจะ
เคลื่อนไหวมือไปหยิบ สิ่ งของที่ตอ้ งการจากสิ่ งของหลายๆอย่าง
2.2.13.3 การจับ (Grasp) สัญลักษณ์ G หมายถึง การจับหรื อยึดสิ่ งของหรื อวางมือลงบน
สิ่ งของนั้น
2.2.13.4 การเอือมมือเปล่า (Transport Empty) สัญลักษณ์ TE หมายถึง การเอื้อมมือเปล่าไป
หาสิ่ งของ
2.2.13.5 การขนส่ ง (Transport Loaded) สัญลักษณ์ TL หมายถึง การเคลื่อน ย้ายสิ่ งของจาก
ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
2.2.13.6 การถือ (Hold) สัญลักษณ์ H หมายถึง การถือสิ่ งของหลังจากจับสิ่ งของนั้นมาแล้ว
2.2.13.7 การปล่อย (Release Load) สัญลักษณ์ RL หมายถึง การปล่อยสิ่ งของออกจากมือ
2.2.13.8 การจัดให้เข้าที่ (Position) สัญลักษณ์ P หมายถึง การหมุนหรื อการวางสิ่ งของให้
เข้าประจาตาแหน่งที่กาหนด
2.2.13.9 การจัดเตรี ยมให้เข้าที่ (Pre-Position) สัญลักษณ์ PP หมายถึง การวางสิ่ งของให้อยู่
ในตาแหน่งที่เหมาะสม
2.2.13.10 การตรวจสอบ (Inspect) สัญลักษณ์ I หมายถึง การตรวจสอบว่าขนาด รู ปร่ าง สี
ตรงตามที่กาหนดหรื อไม่
2.2.13.11 การประกอบ (Assemble) สัญลักษณ์ A หมายถึง การวางสิ่ งของชิ้นหนึ่ งลงบน
หรื อในสิ่ งของอีกชิ้น
2.2.13.12 การแยก (Disassemble) สัญลักษณ์ DA หมายถึ ง การแยกหรื อแกะสิ่ งของชิ้ น
หนึ่งออกจากอีกชิ้นหนึ่ง
2.2.13.13 การใช้ (Use) สัญลักษณ์ U หมายถึง การใช้เครื่ องมือให้เป็ นประโยชน์ตาม
จุดประสงค์ที่กาหนด
2.2.13.14 การล่าช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable) สัญลักษณ์ UD หมายถึง ความล่าช้าที่
เกิดขึ้น โดยพนักงานไม่สามารถควบคุมได้
2.2.13.15 การล่าช้าที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Delay) สัญลักษณ์ AD หมายถึง ความล่าช้าที่
เกิดขึ้น โดยพนักงานสามารถควบคุมได้
2.2.13.16 การวางแผน (Plan) สัญลักษณ์ Pn หมายถึง การตัดสิ นใจ การใช้สมองก่อนมีการ
เคลื่อนไหว
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2.2.13.17 การพักผ่อน (Rest for Overcoming Fatigue) สัญลักษณ์ R หมายถึง การเสี ยเวลา
เนื่องจากการพักผ่อนให้หายเหนื่อย
2.3 แผนภูมิคน - เครื่องจักร (Man-Machine Chart)
แผนภูมิคน – เครื่ องจักรแสดงถึงความสัมพันธ์ของการทางานของคน และเครื่ องจักรใน
หนึ่งรอบการทางาน (Cycle Time) ข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิคน และเครื่ องจักรสามารถนามาตัดสิ นใจ
ในการจัดการ และมอบหมายปริ มาณงานที่เหมาะสมให้แก่คนงานเพื่อลดเวลาว่างของทั้งคน และ
เครื่ องจักรทาให้สมดุลในวงจรการทางานดีข้ ึน และประสิ ทธิ ภาพการทางานของคน และเครื่ องจักร
เพิม่ ขึ้นการทางานของคน และเครื่ องจักรมีการกาหนดวิธีการดังนี้
2.3.1 เวลาทางาน (Productive Time)
เป็ นเวลาที่คนหรื อเครื่ องจักรทางานที่ทาให้เกิดผลผลิต
2.3.2 เวลาว่าง (Idle Time)
เป็ นเวลาที่หยุดทางานทั้งเครื่ องจักร และคนเป็ นเวลาที่ไม่เกิดงาน
2.3.3 เวลาการนางานเข้ าออกจากเครื่อง (Loading/Unloading Time)
ตารางที่ 2.3 แสดงตัวอย่างการเขียนแผนภูมิคน และเครื่ องจักร
คน
ใส่ ชิ้นงาน (10 วินาที)

เครื่ องจักร
ว่าง

คน
ใส่ ชิ้นงาน (10 วินาที)

ตัดชิ้นงาน (50
วินาที)

ตรวจสอบ (20 วินาที)

นาชิ้นงานออก (5
วินาที)

เครื่ องจักร
ว่าง
ตัดชิ้นงาน (50
วินาที)

ว่าง

นาชิ้นงานออก (5
วินาที)

ตรวจสอบ (20 วินาที)

ว่าง

2.3.4 การหาประสิ ทธิภาพการทางาน Utilization
Utilization

=

เวลาทางานจริ งในรอบการทางาน
เวลารอบการทางาน

x 100 %

2.3.5 การหาประสิ ทธิภาพการทางาน Utilization
ตัวอย่าง
2.3.5.1 เวลารอบการทางาน (Cycle Time) = 4.0 นาที
2.3.5.2 การทางานของคน

=

= 25.00 %

2.8
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2.3.5.3 การทางานของเครื่ อง
=
= 75.00 %
2.3.6 การวิเคราะห์ การทางานพร้ อมกันของคน-เครื่องจักร
Synchronous Servicing
แบบที่ไม่คิดเวลาการเดิน
N=
เมื่อ N
คือ จานวนเครื่ องจักรที่ใช้ทางาน
l
คือ เวลารวมของการทางานกับเครื่ อง (เวลานางานเข้าออกLoading /
Unloading Time)
m
คือ เวลารวมที่เครื่ องจักรทางาน
2.3.7 การวิเคราะห์ การทางานพร้ อมกันของคน – เครื่องจักร
Synchronous Servicing
แบบที่คิดเวลาการเดิน

เมื่อ N
l
Unloading Time)
m
w

คือ จานวนเครื่ องจักรที่ใช้ทางาน
คือ เวลารวมของการทางานกับเครื่ อง (เวลานางานเข้าออก Loading /
คือ เวลารวมที่เครื่ องจักรทางาน
คือ เวลาการเดินระหว่างเครื่ องจักร (สมมติให้เท่ากันในแต่ละเครื่ อง)

ตัวอย่าง
การหาค่าใช้จ่ายในการผลิตของเครื่ องจักร
T.E.C. =
=
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เมื่อ T.E.C. คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตต่อรอบการทางานของเครื่ อง1 เครื่ อง Cost of
Production per Cycle from one M/C
K1 คือ ค่าแรงงานต่อหน่วยเวลา
K2 คือ ค่าใช้จ่ายของเครื่ องต่อหน่วยเวลา
2.3.8 การหาค่ าใช้ จ่ายในการผลิตของเครื่องจักร
ตัวอย่างถ้าค่าแรงงานพนักงานวันละ 160 บาท และค่าใช้จ่ายของเครื่ องเลื่อย ชม.ละ 30
บาท จานวนเครื่ องจักรที่เหมาะสมต่อการทางาน คือ
K1 = 160/8 = 20 บาทต่อชัว่ โมง
K2 = 30 บาทต่อชัว่ โมง
กรณี ใช้ 3 เครื่ อง N1 = 3 เครื่ อง
T.E.C. =
=
=
2.32 บาทต่อเครื่ อง
2.4 ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator)
ตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานหลัก หรื อ KPI (Key Performance Indicator) เป็ นการวัด
ความก้าวหน้าของการบรรลุ ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็ จ หรื อผลสัมฤทธิ์ ขององค์กร โดยเทียบผล
การปฏิ บตั ิงานกับมาตรฐานหรื อเป้ าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการ
ประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กร ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปั จจัยหลักแห่ งความสาเร็ จ ตัวชี้ วดั ผล
การดาเนินงานหลักที่ดี ควรมีความเหมาะสม สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเชื่ อถื อ ผลงานที่ วดั จากตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานหลักจะ
แสดงถึงภารกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบตั ิบนพื้นฐานของเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยต้องสามารถวัดได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรมคุณลักษณะของตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลักที่ดี คือ ต้อง "SMART" ได้แก่
2.4.1 Specific ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้ วดั ควรมีความชัดเจน และมีความหมายมุ่งไปยัง
สิ่ งที่วดั ควรกาหนดตัวชี้ วดั ให้ชดั เจน ไม่กากวม เพื่อมิให้เกิ ดการตีความผิดพลาด และเพื่อสื่ อสาร
ความเข้าใจให้ตรงกันทัว่ ทั้งองค์กร
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2.4.2 Measurable เป็ นตัวชี้วดั ที่สามารถนาไปวัดผลการปฏิบตั ิงานได้จริ ง ข้อมูลที่ได้จาก
การวัดสามารถ นาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วดั อื่น และใช้วเิ คราะห์ความหมายทางสถิติ
ได้
2.4.3 Attainable (Achievable) สามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตวั ชี้ วดั ผล
การดาเนินงานหลักที่องค์กรไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง
2.4.4 Realistic มีความสมจริ ง ตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กร
และไม่ใช้ตน้ ทุน การวัดที่สูงเกินไป
2.4.5 Timely สามารถใช้วดั ผลการปฏิ บตั ิ งานได้ภายในเวลาที่ กาหนด ควรปรั บปรุ ง
ตัวชี้วดั ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2.5 ช่ วงเวลาทีส่ ายการผลิตหยุดทางาน (Down Time)
เวลาที่ เ ครื่ องจัก รหยุ ด หรื อไม่ ไ ด้ เ ดิ น เครื่ องเนื่ อ งจากการหยุ ด ซ่ อ มหรื ออื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อจากที่มีการวางแผนเอาไว้เวลาที่เครื่ องชารุ ด โดยทัว่ ไปจะคิดภายในระยะเวลา 1 ปี เป็ น
หลัก หรื อต่าลงกว่านั้น เช่น เครื่ องนั้นๆ ชารุ ด 36 วันใน 1 ปี คือมี Down time 36 วัน หรื อประมาณ
9.8 % ใน 1 ปี
2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผันสุ (2547) ได้ทางานวิจยั เรื่ องการศึกษาเวลามาตรฐานการทางาน และการกาหนด
อัตรากาลังในงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ณ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เพื่อใช้ขอ้ มูลเวลามาตรฐานนี้
ในการกาหนดอัตรากาลังของงานบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ โดยใช้วธิ ี การจับ
เวลาโดยตรง แบ่งเป็ น 2 งานหลักคือ งานการจ่ายยาและงานแบ่งบรรจุยาย่อย พบว่า ผลรวมของ
เวลามาตรฐานในการจ่ายยา 1 ใบสั่งยาที่มี 3-4 รายการยา ได้เวลามาตรฐาน 227.86 วินาที หรื อ 3.80
นาที ใช้เวลาในการทางานมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.31 ส่ วนงานการแบ่งบรรจุยาย่อย พบว่า งาน
ในขั้นตอนปิ ดเครื่ องแบ่งบรรจุมีค่าเวลามาตรฐานในการทางานมากที่สุดคือ 801.82 วินาที หรื อ
13.36 นาที ผลที่ได้จากการหาเวลามาตรฐานการทางานนี้ สามารถเป็ นข้อมูลพื้นฐานด้านหนึ่ง
สาหรับผูบ้ ริ หารหน่วยงานเพื่อใช้ในการจัดสรรอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภาระงาน
และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์การ
นิวทิ และ กาญจนา (2549) อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้ อผ้าเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทารายได้
ให้กบั ประเทศชาติเป็ นอย่างมาก ในช่วงที่ผา่ นมานี้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่าหลายครั้ง เป็ นผลให้ตน้ ทุน
แรงงานในประเทศไทยสู งขึ้นมาก ทางหนึ่งที่เป็ นไปได้ในการที่จะลดและควบคุมต้นทุนต้นทุนให้
ต่าลงก็คือ การสร้างมาตรฐานเวลาในการทางานและควบคุมการผลิตให้ใช้เวลาตามมาตรฐานนั้นๆ
การศึกษาได้เลือกโรงงานตัวอย่างจานวน 2โรง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดขอนแก่น
ทั้งสองโรงงานเป็ นโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าเพื่อส่ งเป็ นสิ นค้าออก โดยตัดเย็บประเภทเสื้ อผ้า เสื้ อเชิ้ต
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เสื้ อยืด และชุดกีฬา จากการศึกษา ทาให้ได้ตารางเวลามาตรฐานของการเย็บซึ่งเป็ นงานหลักในการ
ผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ใช้ได้กบั เสื้ อ-กางเกงที่เป็ นตัวอย่าง และสามารถใช้ประมาณเวลาในการเย็บ
ของเสื้ อผ้ารุ่ นอื่นได้ หากแต่ตอ้ งมีการปรับเวลาเล็กน้อยตามความเหมาะสม
เรื องวิทย์ (2549) จากสภาวะปั จจุบนั
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มจัดเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการส่ งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ดังนั้น ควรจะมีการตระหนักถึงการ
ปรับปรุ งพัฒนา ทางกลุ่มอุตสาหกรรมควรจะมีการจัดทาเวลามาตรฐานในส่ วนการผลิตเย็บในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้หาเวลามาตรฐานการเย็บของผลิตภัณฑ์กางเกงเด็ก ใช้ 4 วิธี คือการศึกษาเวลา,
การหาเวลามาตรฐานแบบพรี ดีเทอร์มีน, การหาเวลามาตรฐานจากการสุ่ มงาน และการหาเวลา
มาตรฐานจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อนาแต่ละวิธีมาเปรี ยบเทียบค่า Actual Time ทั้ง 11ขั้นตอนเพื่อหาความ
คลาดเคลื่อน พบว่า เวลามาตรฐานจากการสุ่ มงานมีร้อยละผลต่างน้อยที่สุดและวิธีการหาเวลา
มาตรฐานจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีร้อยละผลต่างมากที่สุด
ดลนภา (2552) ได้ทางานวิจยั เรื่ อง การหาเวลามาตรฐานโดยใช้วธิ ีการศึกษาเวลาแบบ
MOST (Maynard Operation Sequence Technique) ซึ่งเป็ นหนึ่งในการหาเวลามาตรฐานแบบพรี ดี
เทอร์มิน (Predetermined Motion Time: PMT) เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบและ
กาหนดเวลาการทางานล่วงหน้าของกรณี ศึกษาคือ บริ ษทั ผลิตเบาะรถยนต์ ในส่ วนการผลิต
โครงสร้างภายในเบาะ
บริ ษทั มีการเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ตลอดจึงต้องทาการหาเวลาประกอบ
ล่วงหน้า เมื่อทาการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการทางานและวิธีการของ MOST เพื่อหาเวลาล่วงหน้าแต่ละ
ขั้นตอนแล้ว จึงทาการกาหนดจานวนพนักงานและอบรมวิธีการทางานจนมัน่ ใจว่าสามารถทางาน
ได้อย่างคงที่ตามมาตรฐานที่กาหนดจึงให้เริ่ มผลิตจริ ง
และทาการเก็บข้อมูลเวลาโดยใช้เทคนิค
การศึกษาเวลา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการออกแบบวิธีการทางานและเวลามาตรฐานในการ
ทางานของวิธีแบบเดิมและแบบใหม่ซ่ ึ งใช้การศึกษาเวลาแบบ MOST เข้ามาช่วย ทั้งยังสามารถลด
ความผิดพลาดของเวลาที่ใช้ในการผลิต
พีรยุทธ และ ไพรฑูรย์ (2553) ได้ทาการศึกษาการหาเวลาการทางานของคนงานในการ
ทาชั้นวางทีวี รุ่ นW120 ใช้วธิ ี การหาเวลาทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การศึกษาเวลาโดยการสุ่ ม การศึกษา
เวลาโดยการจับเวลาโดยตรงและการศึกษาเวลาโดยใช้ระบบพรี ดีเทอร์มีน (MTM-2) ในการศึกษาทั้ง
3 วิธีน้ ีได้ผลเวลาการทางานต่อชิ้นเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้คือ การจับเวลาโดยตรง การสุ่ มงาน
และใช้ระบบพรี ดีเทอร์ มีน จากการศึกษาเวลาวิธีการจับเวลาโดยตรงนั้นมีความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลน้อยที่สุด

24

