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                                                                    บทคัดยอ 

 
การศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบช้ินงานเคร่ืองสงสัญญาณ

คล่ืนความถ่ีวิทยุมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตโดยการใชเทคนิคการศึกษาการ
เคล่ือนไหวและเวลา (Motion and Time Study) ดวยการปรับปรุงวิธีการทํางาน การออกแบบ
เคร่ืองมือและอุปกรณมาชวยในการทํางานและการลดเวลาในการทํางาน   นอกจากน้ีแลวยังได
ทําการศึกษาถึงปจจัยตางๆท่ีทําใหเกิดความสูญเสียเวลาในการทํางานเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานในอนาคต  จากการศึกษาและปรับปรุงการทํางานพบวา
หลังจากการปรับปรุงทําใหข้ันตอนการทํางานลดลง 14 ข้ันตอน คิดเปน 13.73 เปอรเซ็นต ระยะ
ทางการเคล่ือนยายช้ินงานลดลง 156.40 เมตร หรือลดลง 80.70 เปอรเซ็นต และเวลารวมในการ
ทํางานลดลงเทากับ 25.49 นาที หรือคิดเปนเวลาการทํางานท่ีลดลง 35.22 เปอรเซ็นต  เม่ือทําการ
คํานวณเปนจํานวนช้ินงานท่ีทดสอบไดตอช่ัวโมง (UPH) พบวาคา UPH เพิ่มข้ึนจาก 1.47 ตัวตอ
ช่ัวโมงเปน 1.76 ตัวตอช่ัวโมง และเม่ือคิดเปนกําลังการผลิตท่ีสามารถทดสอบไดตอวันจะเพิ่มข้ึน
จาก 29.40 ตัวตอวันเปน 35.20 ตัวตอวัน หรือคิดเปนประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 16.48 เปอรเซ็นต    
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เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีทําใหเกิดความสูญเสียเวลาในการทํางานจะพบวา ปจจัยท่ีมีผลท่ีทําให
เกิดความสูญเสียเวลาในกระบวนการไดแก ปจจัยเร่ืองวิธีการทํางานท่ียุงยากเกินไป  ปจจัยเร่ืองความ
สูญเสียเวลาท่ีเกิดจากการอคอยงาน ปจจัยเร่ืองข้ันตอนการทํางานท่ีมากเกินความจําเปน และปจจัย
เร่ืองวิธีการทํางานท่ีเปนขอกําหนดและไมสามารถเปล่ียนแปลงได ซ่ึงปจจัยเหลานี้สามารถท่ีจะทํา
การแกไขไดดวยการพิจารณาการทํางานของกระบวนการอยางละเอียดและนําเอาเคร่ืองมือตางๆของ
เทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลามาใชในการแกปญหา 
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 ABSTRACT 

  
        The study in Radio Frequency Transmitter Testing Process efficiency improvement is aim to 
increase production capacity by using The Motion and Time Study Technique by improving the 
working method, equipment or tooling design and working time reduction. Furthermore, the study 
also includes factors that cause the time wasting in order to have a sample to improve the working 
processes in the future. From the study and the processes improvement we found that after 
improvement the processing steps has been reduced by 14 steps or 13.73 percents. The distance 
moving of the parts was reduced 156.40 meters or 80.70 percents and the total processing time 
was reduced 25.49 minutes or 35.22 percents. When the units tested per hour (UPH) was 
calculated we found that UPH was increased from 1.47 to 1.76 which means production capacity 
increase from 29.40 units per day to 35.20 units per day equal to efficiency improvement by 16.48 
percents. 
 When the factors that cause the time wasting was considered the factors which cause the 
time wasting are complication of working procedure, the lost on waiting (idle time), too many 
unnecessary steps in working procedure, the fixed and unchangeable working steps. All factors 
found here can be improve by carefully look into the working procedure step by step and using 
tools of Motion and Time Study Technique to find the solution.  


