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บทคัดย่อ

waste time in this process up to 46% of the working time. Therefore, we
studied to identity the root cause the waste time using Ishikawa
diagram. So, we found that the root cause is due to work instruction
procedure. We, then, study the work process flow and determine the
standard time of each step from both shifts. Then, we use SMED
technique to analyses and manage the waste time of the setup process.
Using this technique, we can reduce setup time from 46 minutes each to
38 minutes each which corresponds to 17.39% improvement. This setup
time reduction results in saving of direct labor cost by 29,200 Baht
annually

งานวิจ ัย นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ลดเวลาการเปลี่ย นลูก กลิ้ง และ
ปรับ ตั้งเครื่อ งรืด แผ่น พลาสติก ซึ๋ง เป็น เครื่อ งจัก รที่ส ำคัญ ของโรงงาน จาก
การวิเ คราะค์ป ้ญ หาพบว่า ในโรงงานแห่ง นี้ม ีผ ลิต ภัณ ฑ์ท ี่ห ลากหลาย
ขนาดและลวดลายทำให้ต ้อ งมีก ารตั้ง ค่าและเปลี่ย นลูก กลิ้ง ให้ม ีข นาดตาม
กำหนดการผลิต ของโรงงาน โดยในหนึ๋งวัน ทำงานซึ๋งแบ่ง การทำงานเป็น
2 กะ มีก ารปรับ เปลี่ย นการตั้ง ค่า ของเครื่อ งริด แผ่น พลาสติก เป็น จำนวน
12 ครั้งต่อวัน ฝ่ว ิจ ัยไต้พ บว่าการตั้ง ค่าเครื่อ งริด พลาสติก แผ่น ในแต่ล ะวัน
ของกระบวนการนี้ท ี่ม ีค ่ามากถึง 46% ของเวลาทำงานตั้งหมด ผู้วิจัยจึงทำ
การวิเคราะห่ห าสาเหตุข องความลู[ญเปล่าตั้น ต้น ด้ว ยแผนภูม ิก ้างปลา เมื่อ
ไต้ท ราบ ถึง ส าเห ตุว ่า ม าจากกระบ วน การท ำงาน ขอ งพ น ัก งาน จึง
ทำการศึก ษาขั้น ตอนการทำงานด้ว ยแผนภูม ิก ารไหลและทำการจับ เวลา
การทำงานของพนัก งานตั้ง สองกะ เมื่อ ไต้ข ้อ มูล มาแก้ว จึง นำเทคนิค
SMED มาเพื่อ วิเคราะห่งานและจัด การความสูญ เสีย เบื้อ งต้น ของงาน โดย
การปรับ ปรุงในครั้งนี้ส ามารถลดเวลาการปรับ ตั้ง เครื่อ งริด พลาสติก แผ่น
จาก 46 นาทีต ่อ ครั้ง เหลือเพีย ง 38 นาทีต ่อครั้ง หรือ ลดลงเท่ากับ 17.39%
ของเวลาทำงานตั้ง หมด หรือ ลดต้น ทุน ค่า แรงทางตรงของพนัก งานไต้
เท่ากับ 29,200 บาทต่อปี

Keywords: work study, productivity improvement, setup time
reduction, SMED

1. บทนำ
ป้จ จุบ ัน อุต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์พ ลาสติก กำลังเผชิญ กับ สภาวะ
การแข่ง ข้น ในตลาดที่ร ุน แรง ผู้ป ระกอบการจึง จำเป็น ต้อ งดำเนิน การ
ปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพของการผลิต [1] เพื่อ เพื่ม ศัก ยภาพในการแข่ง ข้น
ทางธุร กิจ การใช้เทคนิค วิศ วกรรมอุต สาหกรรมและเทคนิค SMED มา
เพื่อ ปรับ ปรุง ทำให้ก ระบวนการเปลี่ย นแม่พ ิม พื่ม ีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น
และลดเวลาความสูญ เปล่าในกระบวนการเปลี่ย นแม่พ ิม พื่ จะเป็น การเพื่ม
ความสามารถในการแข่งข้น ทางธุรกิจ ลับ องค์ก ารลู่แ ข่งอีก ทางหนึ๋งด้ว ย
เทคนิค SMED [2] เป็น เทคนิค ที่ค ิด ก้น ขึ้น มาเพื่อ ลดเวลาสูญ
เปล่า และเพื่ม ประสิท ธิภ าพในกระบวนการเปลี่ยนแม่พ ิม พื่ส ำหรับ เครื่อ ง
ฉีด พลาสติก (Plastic Injection Machine) ซึ๋ง ใช้แ ม่พ ิม พื่ (Mold) โดยการ
ศึก ษาวิจ ัย นี้ จึง นำเทคนิค SMED สามารถนำมาประยุก ค่ใ ช้ก ับ เครื่อ งรืด
พลาสติก แผ่น ซึ๋งไม่ไ ต้ใช้แ ม่พ ิม พื่ แต่ใ ช้ Roller ในการขึ้น รูป ผลิต ภัณ ฑ์
วัต ถุป ระสงค์ข องงานวิจ ัย นี้ เพื่อ ลดเวลาการปรับ ตั้ง เครื่อ งรืด
พลาสติก แผ่น , เพื่อ เพื่ม ประสิท ธิภ าพในกระบวนการผลิต และ เพื่อ ลด
ต้น ทุน ทางต้น ที่เกิด จากความสูญ เปล่าในกระบวนการผลิต โดยมีขอบเขต

คำสำคัญ : การศึก ษาการทำงาน, การเพื่ม ประสิท ธิภ าพในการผลิต , การ
ลดเวลาของการเปลี่ยนงาน, SMED

Abstract
The goal of this study was to reduce roller changing and
setup time of the plastic sheet extruder machines which are important
machines of the factory. From the analysis of the problem, we found
that the factory produce products in many textures and dimensions.
Hence, they have to change roller and setting of their extruder machines
according to their production schedule. On a regular working day,
which composes of 2 shifts, there are 12 setup processes. There was
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2.
) เปลี่ยนงานภายในให้เป็น งานภายนอก (Convert Internal to
External Setup) ในขั้น ตอนนี้จ ะเป็น งานภายในด้ว น ๆ ที่เราจะต้องหาทาง
ปรับ เปลี่ย นให้เป็น งานภายนอกให้ไ ด้
3.
) เปลี่ยนทุก กิจ กรรมให้ง่ายต่อ การปรับ ตั้ง (Streamlining All
Aspects of the Setup Operation) หลังจากผ่านขั้น ตอนที่ 1 และ 2 มาแก้ว
ในขั้น ตอนนี้จ ะต้อ งทำทุก กิจ กรรมให ้ง ่า ยและรวดเร็ว โดยให้อ ยู่ใ น
รูปแบบ Visual Control

รูปที่ 1 ขั้น ตอนการทำงานการผลิต แผ่น พลาสติก

2.2 การศึกษาการทำงาน (Work Study)
การศึก ษาการทำงาน (Work Study) คือ การศึก ษาวิธ ี (Method
Study) และการวัด ผลงาน (Work Measurement) ซ ึ๋ง ใช้ใ น การศึก ษ า
กระบวนการทำงานและองค์ป ระกอบต่าง ๆ เพื่อ ปรับ ปรุงการทำงานให้ด ี
ขึ้น และใช้ป ระโยชน์ด ้า นการพัฒ นามาตรฐานของการทำงานและเวลา
ทำงาน รวมไปถึงการใช้เป็น เครื่องาไอในการพัฒ นาส่งเสริมจูงใจบุค ลากร
นำไปสู่การเพื่ม ผลผลิต
ส่ว นการศึก ษาวิธ ีก ารทำงาน (Method Study) [1] หมายถึง
การศึก ษาวิธ ีก ารทำงานจากการบัน ทึก และวิเคราะน์ว ิธ ีก ารทำงานของ
องค์ก รที่ก ำลัง ทำอยู่เพื่อ เสนอวิธ ีก ารทำงานแบบใหม่อ ย่า งมีร ะบบและ
ป ระ ยุก ค ์ใ ช ้เ ป ็น เค รื่อ งา1อ ใน ก ารท ำงาน ให ้ม ีป ระ ส ิท ธ ิภ าพ แ ล ะ
ป ระส ิท ธิผ ล ก ารศ ึก ษ าวิธ ีก ารท ำงาน จะช ่ว ยให ้เ ก ิด ก ารป รับ ป รุง
กระบวนการในการทำงาน ให้ม ีค วามเหมาะสมกับ การปฏิบ ัต ิงาน

รูปที่ 2 แผนผังก้างปลา ที่ใช้ไนการวิเคราะนํห าสาเหตุข องปัญ หา
ของงานวิจ ัยในครั้งนี้เป็น การศึก ษาปรับ ปรุงเพื่อ ลดเวลาการปรับ ตั้งเครื่อ ง
รดพลาสติก แผ่น ของโรงงานกรณีศ ึก ษาเท่าขั้น

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (SMED)
การปรับ เปลี่ย นเครื่อ งจัก รอย่า งรวดเร็ว (SMED) [2]-[7] คือ
เทคนิค ในการลดเวลาในการปรับ ตั้ง เครื่อ งจัก รให้อ ยู่ใ นหน่ว ยของนาที
หลัก การพื้น ฐานของ SMED ประกอบไปด้ว ย 2 ส่ว นหลัก ๆ คือ งาน
ภายใน (Internal Setup) และ งานภายนอก (External Setup) โดย งาน
ภายในหมายถึง กิจ กรรมต่า ง ๆ ที่เกิด ขึ้น ตั้ง แต่ข ณะที่เ ครื่อ งจัก รหยุด
จนกระทั่ง ชิ้น งานดีช ิ้น แรกได้ผ ลิต ออกมา ส่ว นงานภายนอกหมายถึง
กิจ กรรมใดที่ก ระทำในขณะที่เครื่อ งจัก รกำลัง ผลิต งานดีอ ยู่ ขั้น ตอนใน
การปฎิบ ้ต ิมีท ั่งหมด 3 ขั้น ตอนด้งนี้
1.) แยกงานภายในและงานภายนอกออกจากลัน (Separating
Internal and External Setup) ในเบื้อ งด้น ส่ว นน ี้จ ะมีง านที่เ ป็น ทั่ง งาน
ภายในและงานภายนอกปะปนก้น อยู่ใ ห้แ ยกให้อ อกว่า อะไรคือ งาน
ภายในและงานภายนอกอย่า งแห้จ ริง จากขั้น จึง นำกิจ กรรมที่เป็น งาน
ภายนอกมากระทำก่อ นที่เครื่อ งจัก รจะหยุด ทำงาน จากขั้น เราจะเหลือ
เฉพาะงานที่เป็น งานภายในจริง ๆ

3. วิธีการวิจัย
3.1 ศึกษาสภาพป'จจุบันของกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่น
ทางสู้ว ิจ ัย ได้ท ำการศึก ษาสภาพการทำงานปัจ จุบ ัน ของการ
ทำงานผลิต แผ่น พลาสติก โดยสามารถเขีย นขั้น ตอนการทำงานการผลิต
แผ่น พลาสติก ได้ด ้งรูป ที่ 1
เนื่อ งจากโรงงานกรณีศ ึก ษามีผ ลิต ภัณ ฑ์ท ี่ห ลากหลายขนาดทำ
ให้ม ีด ้อ งมีก ารหยุด เครื่อ งจัก รเพื่อ ทำการปรับ เปลี่ย นลูก กลิ้ง ให้เหมาะสม
โดยจากการเก็บ ข้อ ารูล ย้อ นหลัง ทำให้ท ราบว่า มีก ารปรับ เปลี่ย นลูก กลิ้ง
และตั้ง เครื่อ ง ตามตารางการผลิต มากถึง 12 ครั้ง ต่อ สองกะ (20 ชั่ว โมง
ทำงาน) คิดเป็น 46°0 ของเวลาการทำงาน ซึ๋งเกิด ความสูญ เปล่าอย่างมาก
ทางสู้วิจัยจึงนำมาวิเคราะน์ห าสาเหตุด ้วยแผนผังด้างปลาด้งรูป ที่ 2.
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ตารางที่ 2 การแยกงานนอกงานในด้วยเทคนิค SMED

ตารางที่ 1 แผนภาพการไหลของขั้น ตอนการตั้งค่าเครื่อ งรดพลาสติก
ขั้น ตอน

รายละเอีย ด

เวลา

1

คายลกกลี้ง ออกจากกัน ลดสกรลงให้เ ป็น ศนย

2

ปิด นา เพื่อ ไม่ใ ห้น ํ้า ไหลผ่า นเข้า ลูก กลี้ง

3

ลดลูก กลี้ง ลงต่ำ เพื่อ นและดัน ลูก กลี้ง ไปด้า นหห้า

2

4

เช็ด ทำความสะอาดลูก กลี้ง ด้ว ยนามัน

1

5

เตรึย มแผ่น ห่อ ลูก กลี้ง

1

6

ห่อ ลูก กลี้ง 2 ชั้น (ชั้น แรกเป็น พลาสติก อึก ชั้น
เป็น แผ่น รองลูก กลี้ง )

7

ขัน น็อ ตล็อ คแผ่น ปิด ลูก กลี้ง ออก

8

ถอดสายพานออก

1

•
•ร

พ

■

▼

>

»

»
1

9

นำกัง มารองนาในลูก กลี้ง
นำแผ่น ยางมาวางกัน ลูก กลี้ง กระทบกัน

11

ถอดข้อ ต่อ นํ้า ออกทั้ง 2 ฝัง

12

รอ1ใ ห้น าหมด,จ าก1ใ นลูก กลี้ง

13

ถอดแผ่น เอกกัน บนออก

14

ถอดเหืเองออก

15

ถอดแผ่น ล็อ คแผ่น ข้า งออก

16

เต'รึ ยม พ า เลต ม าใส่ล ูก กลี้ง

17

ลากพาเลตมาใส่ล ูก กลี้ง ด้า นข้า งเครื่อ ง

1

«

18

ยก ลูก กลี้ง เก่ าลง ใส่พ า เล ต

3

«

3
5»

1

19

ยกลูก กลี้ง ใหม่ข ึ้น ใส่ใ นเครื่อ ง

3

20

ลากพาเลตใส่ล ูก กลี้ง ไปเก็บ

1

21

ประกอบแผ่น ล็อ คด้า นข้า งและด้า นบน

>

K
fi

1

22

ใส่ฟ ้อ ง

23

ใส่ข ้อ ต่อ นํ้า ทั้ง 2 ด้ง

24

ใส่ส ายพาน

25

เปิด นํ้า ใส่ล ูก กลี้ง

26
27

แกะห่อ ลูก กลี้ง ออก

2

ทำความสะอาดพื้น ที่

2

28

เช็ด ลูก กลี้ง ด้ว ยผ้า สะอาด 1 รอบเพื่อ เช็ค คราบ

6

1

L

2

29

เช็ด ลูก กลี้ง ด้ว ยบ'รสโซ ทั้ง 2 ลูก

30

เปลี่ย นตะแกรง

31

ฃดทึด าย

32

ตั้ง อณหภมิแ ละขนาดแผ่น

33

เครื่อ งรึด พลาสติก เรมทำงาน
รวมเวลาที่ใ ช้ท ี่'งหมด 46

4

รายละเอีย ด

1
2
3

คายดูกกลี้งออกจากกัน ลดสถูรลงให้เป็นสูนย
ปิดนา เพื่อไม่ให้นาไหลผ่านเข้าดูกกลี้ง
ลดลูกกลิ้งลงตั้าเลื่อนและดันลูกกลิ้งไป
ด้าน,หน้า
เช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยนํ้ามัน
เตรึยมแผ่นห่อลูกกลิ้ง
ห่อดูกกลี้ง 2 ชน (ช้นแรกเป็นพลาสติก อีก
ชํ้นเป็นแผ่นรองดูกกลี้ง)
ข้นน็อตก็อคแผ่นปิดดูกกลี้งออก
ถอดสายพานออก
นำกังมารองนํ้าในดูกกลี้ง
นำแผ่นยางมาวางดันลูกกลิ้งกระทบดัน
ถอดข้อต่อนํ้าออกทง 2 ฝัง
รอให้นํ้าหมดจากในดูกกลี้ง
ถอดแผ่นล็อกอันบนออก
ถอดเพืเองออก
ถอดแผ่นล็อคแผ่นข้างออก
เตอ ยี มพาเลตมาใส่ด กู กลี้งหาดูกกลี้ง
ลากพาเลตมาใส่ดูกกลี้งด้านข้างเครอง
ยกดูกกลี้งเก่าลงใส่พาเลต
ยกดูกกลี้งใหม่ขึ้นใส่ในเครอง
ลากพาเลตใส่ดูกกลี้งไปเก็บ
ประกอบแผ่นก็อคด้านข้างและด้านบน
ใส่เพืเอง
ใส่ข้อต่อน"าทง 2 ฝัง
ใส่สายพาน
เปิดนํ้าใส่ดูกกลี้ง
แกะห่อลูกกลิ้งออก
ทำความสะอาดพื้นที่
เช็ดลูกกลิ้งด้วยผ้าสะอาด 1 รอบเพื่อเช็คคราบ
นํ้ามันออกก่อน
เช็ดดูกกลี้งด้วยบอีสโซ ทง 2 ดูก
เปลี่ยนตะแกรง
ขูดทีดาย
ตั้งอุณหภูมิและขนาดแผ่น
เครื่องรึดพลาสติกเริ่มทำงาน

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

>

4

ขั้น ตอน

4
5
6

3

10

น าม,น ออกก่อ น

สัญ ลัก ษณ์

>
1
1

>

5

29
30
31
32
33

จากภาพผัง ก้า งปลาจะเห็น ว่า กระบวนการทำงานมีเวลาความ
สูญ เปล่า จากการตั้ง ค่า เครื่อ งรดเกิด ขึ้น ทางผูว ิจ ัย จึง ทำการศึก ษาขั้น ตอน
และเวลาที่ใ ช้ใ นการตั้ง ค่า เครื่อ งรด สามารถสรุป ขั้น ตอนการผลิต ด้ว ย
กระบวนการไหลได้ต ามตารางท ี่ 1

3.2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

เวลา ภายใน ภายนอก

1

1

2

2

1
1

1

3

3

1

1

3

3

4

4

1
1
3
3
1

6

1

1
1
3
3
1

6

2
2

2
2

2

2

4

4

5

5

รวมทลา ฑเช้ทั้งหมด 46

38

8

เมื่อ ทำการวิเคราะห์ก ารแยกงานภายใน งานภายนอก ทำให้
พนัก งานสามารถเตรยมงาน ภายนอกค่อ นที่จ ะห ยุด การทำงานของ
เครื่อ งจัก ร ติด ค่า ในกระบวนการเครื่อ งรดพลาสติก แผ่น ได้โ ดยการ
ป รับ ปรุง จากเทคนิค SMED นี้ ส าม ารถลดเวลาการตั้ง ค่า เครื่อ งรด
พลาสติก แผ่น จาก 46 นาทีต่อครั้ง เหลือ 38 นาทีต่อครั้ง

ผู้ว ิจ ัย ทำการเก็บ รวบรวมข้อ รุเลเบื้อ งต้น ไปแก้ว เห็น ความสูญ
เปล่าจากการตั้งค่าเครื่อ งจัก ร จึง ทำการใช้เทคนิค SMED มาปรับ ปรุงโดย
การระดมสมองกับ พนัก งานเพื่อ แยกงานนอกงานในออกจากด้น สามารถ
สรุปได้ต ามตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 สรุป การปรับ ปรุงการตั้งค่าเครื่อ งรดพลาสติก
ลรุป การปรับ ปรุง การตั้ง ท่า เครื่อ งรีด พกาลติก

จำนวนครั้งในการตงท่า (ครั้งต่อวัน)
เวลาในการตั้งค่า (นาทีต่อครั้ง)
เวลาต่อวันที่ใร่(ไนการตั้งค่า (นาทีต่อวัน)
ลดเวลาการตั้งค่าได้เท่ากับ (นาทีต่อวัน)
ทิด เป็น เปอร์เซ็น ต์

ท่อ นปรับ ปรุง

หลัง ปรับ ปรุง

12
46
552

12
38
456
96
17.39%

4. สรุป
ในการปรับ ปรุง ในครั้ง นี้ท างผูว ิจ ัย สามารถสรุป ผลของการ
ปรับ ปรุงได้ดังตารางที่ 3
จากตารางที่3 จะเห็น ว่า สามารถลดเวลาการปรับ ตั้ง เครื่อ งรด
พลาสติก แผ่น ด้ว ยเทคนิค SMED ได้เท่ากับ 96 นาทีต ่อ เวลาการทำงานใน
แต่ล ะวัน หรือ เท่า คิด เป็น 17.39°0 ด้ง นั้น หากคิด เป็น ด้น ทุน แรงงาน
ทางตรง จากการปรับ ปรุง ครั้ง นี้ส ามารถลดด้น ทุน ได้ป ็ละ 29,200 บาท
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