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บทคัดยอ
โรงงานผลิตอุปกรณเครื่องครัวแหงหนึ่งประสบปญหาการจัดสงรายการวัตถุดิบและแบบ
วาดจากแผนกวิศวกรรมใหฝายผลิตลาชาคือเวลานํามีคามัธยฐาน 19 วันและยาวนานที่สุดถึง 50 วัน
แตฝายผลิตยอมรับเวลานําภายใน 14 วัน และยังพบวา 5.2% ของคําสั่งซื้อมีแบบวาดที่ความผิด
พลาด ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการทํางานของแผนกวิศวกรรมพบสาเหตุของปญหาเวลานํา คือความ
ไมสมดุลของปริมาณงาน เกิดการรอคอยในขั้นตอนการวางแผนงานและการตรวจสอบแบบ การ
เกิ ด งานระหว า งทํ า เพราะคํ าสั่ งซื้ อ ของรถเข็ น มี จํ า นวนมาก และกลุ ม แผน โลหะมี ผลิ ต ภัณ ฑ ที่
หลากหลายแตหัวหนาทีมมีประสบการณทํางานนอย ขอบกพรองของงานที่สําคัญคือการบอกขนาด
ไมถูกตองเพราะชิ้นงานมีรูปรางซับซอนและตองการความละเอียด ผูวิจัยจึงปรับปรุงโดยกระจาย
หน า ที่ก ารวางแผนงาน รวมขั้ น ตอนการมอบหมายงาน ปรั บ เปลี่ ย นหนาที่ เ พื่อ ใหป ริ ม าณงาน
เหมาะสมกั บจํ า นวนและความสามารถของวิศ วกร เพิ่ ม โปรแกรมออกแบบที่แ มน ยํา แทนการ
คํานวณดวยสมการ สรางคูมือการออกแบบและการเลือกใชวัตถุดิบ รวมทั้งปรับปรุงใบตรวจสอบ
การทํางานใหชัดเจนขึ้น
ผลการปรับปรุงพบวาคามัธยฐานเวลานําในกลุมรถเข็นลดลงจาก 19 วัน เหลือ 13 วัน
(ลดลง 31.58%) และคามัธยฐานเวลานําในกลุมแผนโลหะลดลงจาก 16 วัน เหลือ 10 วัน (ลดลง
37.5%) สัดสวนขอบกพรองของกลุมรถเข็นลดลงจาก 8.96% เหลือ 4.63% และสัดสวน
ขอบกพรองของกลุมแผนโลหะลดลงจาก 2.64% เหลือ 1.37% รวมทั้งผูวิจัยไดออกแบบแผนภูมิ
ควบคุม และการติดตามแผนงาน เพื่อใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
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ABSTRACT

A galley equipment manufacturing factory found that late of delivery of bill of material
and drawing from engineering department to production, lead time’s median is 19 days and lead
time’s maximum is 50 days but the production accept lead time within 14 days and 5.2% of
orders had been found some incorrected drawings. Researchers study engineering department’s
operation process found that the lead time problem ‘s causes are unbalance of works, waiting time
in planning and checking process, occurring of work in process because of many trolley orders
and various product types in sheet metal group but the leader have less experience. The main
defect is incorrected dimension because the part is complex and high detailed. Researcher
improve the work by distribute the planning task, combine assignment step, change the
responsibility to balance amount of works and engineers and appropriated to engineer ability, add
accurately design program instead of calculation, create design and material selection manual and
provide new clearly check sheet.
The result of process improvement found that lead time’s median of trolley group
decrease from 19 days to 13 days (decreased 31.58 %) and lead time’s median of sheet metal
group decrease from 16 days to 10 days (decreased 37.5 %). The average defect portion of trolley
group decrease from 8.96% to 4.63% and average defect portion of sheet metal group decrease

ฉ

from 2.64% to 1.37%. Additional researchers design control chart and follow up the plan to
efficiently control operation process in engineering department further.

