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การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในหน่วยงานบรรจุ
กรณีศึกษา : บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จ ากัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล

รายการอ้างอิง

บทน า

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งบริษัท  สิงห์ คาเมดะจ ากัดเองก็ได้มี
ความประสงค์ที่จะปรับปรุงสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิตที่มีความสูญเปล่าอยู่ในทุกกระบวนการใน
แต่ละกระบวนการหากมีการใช้พนักงานมากกว่าที่จ าเป็น จึงสนใจที่จะท าการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตในหน่วยงานบรรจุของบริษัท  สิงห์ คาเมดะ จ ากัดโดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับ อัตราผลิตภาพ เวลาในการผลิต การศึกษาการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลา แผนภูมิ
กระบวนการไหล แผนภูมิคน – เครื่องจักร 

กลุ่มตัวอย่าง :
พนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกบรรจุในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย :
การเคลื่อนไหว (Motion Study) การศึกษาเวลา (Time Study) การใช้แผนภูมิ กระบวนการไหล
(Flow Process Chart) และแผนภูมิคนและเครื่องจักร (Man – Machine Chart)

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้

1.การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของสายการผลิต
2.การวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างานของพนักงาน
3.ศึกษาผลกระทบเพื่อท าการแก้ไขการใช้แผนภูมิกระบวนการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก
4. เสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

1. เพื่อก าหนดเวลามาตรฐานการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกบรรจุ 
2. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแผนกบรรจุและลดความสูญเปล่าในการท างานโดยการ ปรับปรุง

กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตใหม่  
3. เพื่อเพื่อปรับปรุงก าลังในแผนกบรรจุให้มีจ านวนที่เหมาะสม

การปรับปรุงกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานของพนักงานตาม แนวทางที่วางไว้ เพื่อ
การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียด

ตาราง 1การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการปรับปรุงของสายการผลติบรรจุ – ค้าปลีก 

ในการปรับปรุงกระบวนการจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานของพนักงานตาม แนวทางที่วางไว้ 
เพื่อการท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดในการ ปรับปรุงกระบวนการ
สายการผลิตบรรจุ – ค้าปลีก มีปริมาณการผลิตขนมเป็นจ านวนมากและหลากหลายตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
ทางผู้จัดท าจึงมุ่งเน้นปรับปรุงที่การผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพียง 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานโดยก าหนดเวลามาตรฐานเพื่อวิเคราะห์เวลาการท างานจริง และเวลาว่างงานของพนักงานแต่ละคน
ในแต่ละกระบวนการ โดยเปรียบเทียบเวลาการท างานหนึ่งรอบกระบวนการของแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์
การท าางานว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นมาตรฐานในการก าหนดจ านวนพนักงาน จากการทดลองได้มีการ
ค านวณไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีเวลามาตรฐานดังนี้ เวลามาตรฐานของการท างานผลิตภัณฑ์ A 260.49 
วินาทีต่อกล่อง ผลิตภัณฑ์ B 67.42 วินาทีต่อกล่อง

พบว่าบางกระบวนการมีความว่างงานของพนักงานหรือความสูญเปล่าในการผลิตมากเกินความจ าเป็น 
และในพนักงานบางรายนั้นมีรอบเวลาการท างานและเวลาการว่างงานที่มากน้อยไม่เท่ากัน

ผลิตภัณฑ์ A หลังการปรับปรุงลดจ านวนพนักงานร้อยละ 7.69
ผลิตภัณฑ์ B หลังการปรับปรุงลดจ านวนพนักงานร้อยละ 38.46

ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยครั้งถัดไปควรมีการใช้อุปกรณ์เสริมโดยใช้สายพานล าเลียง จากเดิมที่พนักงานต้อง ลุกขึ้น

หยิบผลิตภัณฑ์เพื่อน ามาเทกองบนโต๊ะบรรจุและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีสายพาน
ล าเลียงเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยสายพานที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติที่ สามารถเคลื่อนย้าย 
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการการผลิตของแต่ละสินค้าที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างดี เนื่องจากสายการผลิต
มีพื้นที่จ ากัดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีการท างานที่แตกต่างกันออกไป โดยเมื่อน าสายพาน
ล าเลียงมาเป็นอุปกรณ์เสริมแล้ว จะมีการก าหนดมาตรฐานการท างานของพนักงานได้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ก่อน หลัง

การท างานไม่มีเวลามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เวลามาตรฐานของการท างาน 

ผลิตภัณฑA์ 260.49 วินาทีต่อกล่อง

ผลิตภัณฑB์ 67.42 วินาทีต่อกล่อง

จ านวนพนักงานผลิตภัณฑ์ A จ านวน 13 คน 

ผลิตภัณฑ์ B จ านวน 13 คน สภาพร่างกายในการ
ปฏิบัติงาน

จ านวนพนักงาน ผลิตภัณฑ์ A จ านวน 12 คน 

ผลิตภัณฑ์ B จ านวน 8 คน ได้จ านวนงาน เท่ากับ
ก่อนปรับปรุง

ก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ แน่นอน

เนื่องจากไม่มีการก าหนดเวลา มาตรฐาน ดความรอบ

ครอบ

ก าลั งการผลิตเมื่ อก าหนดเวลามาตรฐานของ 

ผลิตภัณฑ์ A 55 กล่องต่อชั่วโมงผลิตภัณฑ์ B 

165.14 กล่องต่อชั่วโมงผลิตภัณฑ์ 
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