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บทที่ 1
มาตรฐานการทำงานคืออะไร

1. บทนำ

 ในปจจุบัน งการอุต า กรรมตางรูจักและเขาใจกันดีถึงคำ า 

“การเพ่ิมผลผลิต” ไม าจะเปนอุต า กรรมต้ังแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใ ญ 

ตางมุง งัจะใ ทุก นงานในองคกรของตนเองมีการเพ่ิมผลผลิต และรากฐาน 
ของการเพิ่มผลผลิตที่ ำคัญซึ่งทุกองคกรตองใ ค าม นใจคือ “มาตรฐาน”

 มาตรฐานจะเปนเ มือนตั ตั้งตน รือบรรทัดฐานในการ ัดผลผลิต 

นอกจากน้ันมาตรฐานจะเปนกลไกท่ี ำคัญท่ีจะทำใ การดำรงอยูของ ธีิการทำงาน 
ที่กอใ เกิดการเพิ่มผลผลิตเปนไปอยางยั่งยืน บทบาทที่ ำคัญของมาตรฐาน 

ที่มองขามไปไมไดเลยคือ มาตรฐานจะเปนทั้งตั กำ นด และตั กระตุนในการ 

ตั้งเปา มาย และการกา ขามเปา มายในการดำเนินงานไปพรอม ๆ กัน าก 

องคกร รือ น ยงานใดไมใ ค าม ำคัญกับคำ า “มาตรฐาน” องคกรนั้น

ก็จะไมทราบถึงเ นฐาน (Base Line) ของทุก ๆ กิจกรรมในองคกร และเมื่อ 

เปนเชนนั้น องคกรเ ลานั้นจะไม ามารถทราบไดเลย าการดำเนินการเพื่อใ  

บรรลุมาตรฐานน้ันจะตองดำเนินไปอยางไร งผลใ องคกรไม ามารถ างเปา มาย

ที่ชัดเจน เพื่อนำไป ู ิธีปฏิบัติในทุก ๆ กิจกรรมขององคกร ดังนั้นการกระตุน 

ใ เกิดค าม นใจและใ ใจในเร่ืองมาตรฐานจึงเปนเร่ือง ำคัญเรงด นท่ีทุกภาค 
นของอุต า กรรมไทยค ร ันมาใ การ นับ นุนกันอยางจริงจ ัง
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รูปที่ 1.1 แ ดงลัก ณะการทำงานของพนักงานที่มีการทำงานเ มือนกัน

 บริบทของคำ า “มาตรฐาน” ใน งการอุต า กรรมท่ีทุกคนมักจะนึกถึง 
คือ ขอกำ นด ขอค บคุม ของผลิตภัณฑที่ถูกกำ นดขึ้นโดยลูกคา ผูใชงาน 

รือ น ยงานอิ ระ เพ่ือเปนเคร่ืองมือยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีถูกผลิตข้ึน 

ำ รับ นัง ือเลมนี้จะกลา ถึงคำ า “มาตรฐาน” ในอีกแงมุม นึ่งที่ าด ย 

ขอกำ นดใน ธีิการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเชิงปฏิบัติจะถูกเรียกแทน ิง่น้ี า 
“มาตรฐานการทำงาน” 

 มาตรฐานการทำงานถือเปน ิง่ท่ี ำคัญมากในอุต า กรรม เพราะจะเปน 
ิง่ท่ีพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ มาตรฐานการทำงานจะเปน ิง่ท่ีทำใ พนักงาน 

ทุกคนทราบถึงขั้นตอน ิธีการทำงานที่ถูกตอง ซึ่งจะ งผลกระทบกับ คุณภาพ 

เ ลาการผลิต และตนทุนของผลิตภัณฑโดยตรง
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รูปที่ 1.2 แ ดงการเพิ่มผลผลิตภายในองคกรเปนไปไดอยางยั่งยืนจาก

ตั ผูปฏิบัติงานเอง

 ำ รับอุต า กรรมไทยการ รางมาตรฐานการทำงานใ กับพนักงาน เปรียบ

เ มือนยาขมด ยเ ตุผล ลักดังตอไปนี้

 1. มาตรฐานการทำงานมักจะเปนเครื่องมือตั แรกที่ถูกอางถึงเมื่อ 

กระบ นการผลิตเกิดปญ า

 2. มาตรฐานการทำงานมี นเก่ีย ของโดยตรงกับพนักงานใน ลาย ๆ 
น ยงาน

 3. มาตรฐานการทำงานจะถูกบังคับใชกับพนักงานทุก ๆ คน และ 

ถูกเปรียบเทียบจากการทำงานของพนักงานที่มีลัก ณะการทำงานเ มือนกันดัง

รูปที่ 1.1

    4. มาตรฐานการทำงานจะถูกทาทายอยูเ มอโดยตั พนักงานผูปฏิบัติงาน



    5. มาตรฐานการทำงานจะถูก ื ่อ ารผานพนักงานใน ลาย ๆ 

ระดับการ ึก า และ ลาก ลาย ัญชาติ

 จากเ ตุผลที่กลา มาขางตนจึงเปนประเด็นที่นา นใจ โดยเฉพาะเมื่อ 

ประเด็นทั้ง มดมี นเกี่ย ของโดยตรงกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพราะ 

พนักงานกลุมดังกลา  มักจะ รางแรงกดดันใ กับ ิ กรผูค บคุมการผลิต 

เปนอยางมากเพราะ ิ กรท่ีค บคุมการผลิตจะตอง รางมาตรฐานการทำงาน ใ
ดี และเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ในปจจุบันตลาดแรงงานไทยกำลังเปดก าง ู

อาเซียน ทำใ มีการ ล่ังไ ลเขามาของแรงงานตางชาติ ปูระเท ไทยอยางตอเน่ือง ดัง

นั้นการทำใ มาตรฐานการทำงาน ามารถเปนที่ยอมรับภายใตอุป รรคทางการ

ือ่ ารดานภา าจึงถือเปนเร่ืองท่ีทำไดยาก จากเ ตุผลท้ัง มดท่ีกลา มาน้ี จึง

เปนที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีการถายภาพเคลื่อนไ มาใชในการ ราง

มาตรฐานการทำงาน ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลา จะช ยเพ่ิมประ ทิธิภาพทางการ ือ่ าร 

ใ กับมาตรฐานการทำงาน นอกจากน้ียังจะทำใ การ ดัผลงาน และการค บคุม 
การทำงานโดยการอางอิงมาตรฐานการทำงานมีค ามชัดเจน และเปนรูปธรรม 

งผลใ การเพ่ิมผลผลิตภายในองคกรเปนไปไดอยางย่ังยืน ด ยผูปฎิบัติงานเอง 
ดังรูปที่ 1.2
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รูปที ่ 1.3 แ ดงถึงค าม ง ัยจากการอานมาตรฐานการทำงาน

2. ค าม มายของมาตรฐานการทำงาน

 มาตรฐานการทำงาน คือ ลักเกณฑ รือตั อยางท่ีแ ดง ธีิการปฏิบัติงาน 
อยางเปนข้ันตอน เพ่ือใชเปนตั กำ นด และ ือ่ าร ธีิการทำงานใ กับพนักงาน 
ในทุกระดับ โดยมีเปา มายเพื่อใ เกิดการผลิต ินคาที่มีคุณภาพ ในเ ลาและ 

งบประมาณที่ต่ำที่ ุด และมาตรฐานการทำงานที่ดี จะตองไดรับการยอมรับ โดย

ปรา จากขอ ง ัยจากตั ผูปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 1.4 แ ดงถึงค ามร มกัน รางมาตรฐานการทำงานโดยทีมพนักงาน

3. ประโยชนที่ไดรับจากมาตรฐานการทำงานที่ดี

 1. มาตรฐานการทำงานที่ดีจะทำใ พนักงานมี ิธีปฏิบัติงานที่เปน 

รูปแบบเดีย กัน งผลใ กระบ นการผลิตมีค าม ม่ำเ มอ

 2. พนักงานจะเกิดการยอมรับรูปแบบการทำงานใ ม ๆ  ท่ีเปนมาตรฐาน 
ไดอยางร ดเร็

 3. พนักงานจะมี นร มในการ ราง แกไข และปรับปรุงมาตรฐาน 
การทำงานมากขึ้น

 4. มาตรฐานการทำงานท่ีดีจะช ยเพ่ิมค ามม่ันใจในการทำงานใ กับพนักงาน

 5. มาตรฐานการทำงานที่ดีจะช ย นับ นุนใ พนักงานกลานำเ นอ 
แน ค ามคิดของตนเอง อันจะนำไป กูารปรับปรุงการทำงานท่ีตอเน่ืองและย่ังยืน

 6. การ รางมาตรฐานการทำงานที่ดีจะทำใ พนักงานมีค ามเขาใจ 

ในงานที่ทำ และรู ึกทาทายตอเปา มายทางการผลิตที่ถูกกำ นดขึ้น

 7. การถายทอด ิธีการทำงานจากมาตรฐานการทำงาน ูพนักงานใ ม 

จะเปนไปอยางมีประ ิทธิภาพ และร ดเร็ มากขึ้น



9คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI

รูปที่ 1.5 แ ดงถึงการถายทอดเรื่องค าม ำคัญของเ ลาลงไปในมาตรฐาน 

การทำงาน

4. องคประกอบของมาตรฐานการทำงาน

 มาตรฐานการทำงานจะตองถูก ือ่ ารออกไป พูนักงานใน ลาย ๆ ระดับ 
ซ่ึงมีค ามแตกตางกันท้ังในระดับการ กึ า และเช้ือชาติ ดังน้ันเอก ารมาตรฐาน 
การทำงานจะตองถูกทำใ งาย และชัดเจนเพื่อใ ทุกคนรู และ ามารถปฏิบัติ 

ตามได ดังนั้นองคประกอบที่ ำคัญที่มาตรฐานการทำงานที่ดีค รจะมี ไดแก

 1. รูปแบบ และขั้นตอนการทำงานที่เปนมาตรฐานจะตองถูกนำแ ดง 

ไ ตามลำดับกอน ลัง

 2. เ ลาในการทำงานท่ีเปนมาตรฐานจะตองถูกแ ดงประกอบในแตละ 
ขั้นตอนการทำงาน

 3. จุดตร จเช็ค และค บคุมมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อใ มั ่นใจ า 

ินคาที่ไดจากการปฏิบัติงานเปนไปตามคุณภาพที่ไดกำ นดไ



 4. รูปภาพแ ดงขอมูลเพื่อใ พนักงาน ามารถทำค ามเขาใจ ิธีการ 

ทำงานในทุกลำดับ ตลอดจนลัก ณะทางกายภาพของชิ้นงานและ ั ดุในการ 

ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน

 5. ขอมูลประกอบเพิ่มเติม เชน ชนิด ั ดุ ภาพแ ดงอุปกรณช ย 

ปฏิบัติงาน เปนตน

รูปที่ 1.6 แ ดงถึงการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานเพื่อการ รางมาตรฐาน

การทำงาน

5. การ รางมาตรฐานการทำงาน

 า ตรทางดาน ิ กรรมที่เกี่ย ของโดยตรงกับการ รางมาตรฐาน 

การทำงานที่ไดรับค ามนิยมมากที่ ุดใน งการอุต า กรรม คือ า ตรดาน 
การ ึก าการทำงาน (Work Study) า ตรดานนี้จะประกอบไปด ยประเด็น 

ค ามรูที่ ำคัญ 2 ดานไดแก การ ึก า ิธีการ (Method Study) และการ 

ัดผลงาน (Work Measurement) ทั้ง 2 กลุมตางมีจุดมุง มายเพื่อ ราง และ 

พัฒนา ธีิการทำงาน ตลอดจนกำ นด และค บคุมผลผลิตเชิงปริมาณ เพ่ือนำพา 
องคกรไป ูกระบ นการเพิ่มผลผลิตดังรูปที่ 1.7
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รูปที่ 1.7 แ ดงประเด็นค ามรูใน า ตรดานการ ึก าการทำงาน 

(WorkStudy)

 ำ รับ นัง ือเลมนี้จะกลา ถึงเครื่องมือและเทคนิคทั้ง 2 กลุม ใน

ค ามรูเฉพาะใน นท่ี ำคัญและนิยมใชใน งการอุต า กรรมเทาน้ัน โดยจะ มุง

ชี้ใ เ ็นถึงปญ า และอุป รรคเมื่อตองนำค ามรูดังกลา ไปใชในการ ราง และ

พัฒนามาตรฐานการทำงานในอุต า กรรม เพ่ือนำเ นอกระบ นการพัฒนา ระบบ

าร นเท ในการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอลท่ีจะทำใ บุคลากรใน

ภาคอุต า กรรม ามารถ ราง และพัฒนามาตรฐานการทำงานในองคกร 
ไดอยางมีประ ิทธิภาพ
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แน ทางและเทคนิคเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต

การ ึก าการทำงาน
(Work Study)

การ ัดผลงาน
(Time Study)

การ ึก า ิธีการ
(Method Study)

การเพิ่มผลผลิต
คน า ิธีการทำงาน/กำ นดขั้นตอนการทำงาน กำ นดเ ลาการทำงาน
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6. ตั อยางมาตรฐานการทำงาน

 โดยทั่ ไปมาตรฐานการทำงานในโรงงานมักจะนำเ นอเปนลำดับ ตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังรูปที่ 1.8 นอกจากนั้นมาตรฐานการทำงาน จะตอง

นำแ ดงขอมูลที่ ำคัญ ๆ เชน เ ลาในการทำงาน รูปภาพแ ดงตั อยาง การ

ทำงาน ขอมูลมาตรฐานที่เกี่ย ของ เครื่องมือ และอุปกรณ ตลอดจน 

บุคลากรตาง ๆ ที่มี นเกี่ย ของ

รูปที่ 1.8 แ ดงตั อยางมาตรฐานการทำงาน

WORK INSTRUCTION
ั ขอ :........................................

มาตรฐานที่เกี่ย ของ :

ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน เ ลาในการทำงาน มายเ ตุ

เลขที่อางอิง :........................................
ฝาย :..............................................
แผนก :...........................................
โรงงาน :.........................................ัตถุประ งค :...........................................

ผูรับผิดชอบ :............................................
เครื่องจักร/ ถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ บันทึก :

แบบ :

ั ดุ :
คุณภาพที่กำ นด :
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การ ิเคราะ งานเพื่อ รางขั้นตอนการทำงาน

คูมือการใชโปรแกรม Smart WI 

การ ิเคราะ กระบ นการ

เทคนิคเบื้องตนในการปรับปรุงการทำงาน

บทที่ 2
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บทที่ 2
การ ิเคราะ งานเพื่อ รางขั้นตอนการทำงาน

1. การ ิเคราะ กระบ นการ

 กอนท่ีจะ รางมาตรฐานการทำงานในข้ันตอนการทำงานแตละข้ันตอน 

ผู รางจะตองทำค ามเขาใจภาพร มของกระบ นการผลิตเ ยีกอนเปนลำดับแรก 
ในการอธิบาย ากระบ นการผลิตแตละข้ันตอนเปนอยางไรน้ัน มีเคร่ืองมือท่ีใชกัน 
อยางก างข างคือ แผนภูมิกระบ นการผลิต (Process Chart) เพ่ือใ การบันทึก 

ขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้น ามารถทำไดอยาง ะด กร ดเร็ และเอื้อตอการ 

ิเคราะ เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จึงไดมีการใช ัญลัก ณในการบันทึก 

นอกจากการเขียนอธิบายกำกับการทำงานในแตละขั้นตอน ัญลัก ณที่ใช 

มาตรฐานจะมีอยู 1 ชุด และแบงออกเปน 5 ัญลัก ณ ทั้ง 5 ัญลัก ณนี้ จะ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานและเ ตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุต า กรรม ได

ทั้ง มด ัญลัก ณที่ใชในแผนภูมิกระบ นการผลิตจะเปนที่เขาใจตรงกัน เพราะ

ถือเปน ัญลัก ณแบบ ากล ัญลัก ณดังกลา ดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 ัญลัก ณที่ใชการ ิเคราะ การทำงาน

 ในกรณีท่ีการกระทำ องอยางเกิดข้ึนเ ลาเดีย กัน ท่ีจุดเดีย กัน ามารถ 
ร ม ัญลัก ณเขาด ยกันได แผนภูมิกระบ นการผลิตเปนเครื่องมือที่ใชบันทึก 

กระบ นการผลิต รือ ิธีทำงานใ อยูในลัก ณะที่เ ็นไดชัดเจน และเขาใจงาย 

ในแผนภูมิจะแ ดงถึงข้ันตอนการทำงานต้ังแตตนจนจบกระบ นการ โดยมักจะ 
เขียนตั้งแต ัตถุดิบเขามา ูโรงงาน แล ติดตามบันทึกเ ตุการณที่เกิดขึ้นกับ

 

 

 

 

 

 

NO.   ญัลัก ณ    ค าม มาย                      ตั อยาง

NO.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

การประกอบ รือถอดประกอบชิ้น น 
การแปรรูป ตัถุดิบในลัก ณะตาง ๆ การ 
เตรียม ัตถุดิบ การ างแผน

การตร จ อบคุณภาพ รือปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ัตถุดิบ การตร จ อบ 
คุณลัก ณะ ของ ัตถุดิบ

การเคลื่อนยาย ัตถุดิบ งานระ างผลิต 
(Work in Process) รือ ินคา ำเร็จรูป 
จากจุด นึ่งไปยังอีกจุด นึ่งของพื้นที่ 
ทำงาน พนักงานกำลังเดิน

พนักงานรอคอย ัตถุดิบ รอคอยการ 
ซอมแซมเครื ่องจักร ชิ ้นงาน รอคอย 
เขากระบ นการตอไป รอคอยการขน ง

การจัดเก็บ ตัถุดิบ งานระ างผลิต รือ 
ผลิตภัณฑในโกดัง คลัง นิคา การจัดเก็บ 
เอก ารเขาตูเก็บเอก าร
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ัตถุดิบนั้นไปเรื่อย ๆ  ทุกขั้นตอน เชน ถูกลำเลียงไปยัง องเก็บ ถูกตร จ อบ 

ถูกเปล่ียนรูปรางโดยเคร่ืองจักร จนกระท่ังเปนช้ิน น รือประกอบเปนผลิตภัณฑ

 การทำการ กึ าแผนภูมิกระบ นการผลิตอยางละเอียดถ่ีถ น จะทำใ  
พบ าการทำงานบางอยางนาจะถูกขจัดทิ้งไปได การทำงานบางอยาง ามารถ 

ร มเขาด ยกันไดกับงานอ่ืน การทำงานบางอยางอาจใชเคร่ืองจักรท่ีประ ยัดก า 
ไดการทำงานบางอยาง ามารถลด รือขจัดการลาชา รือการรอคอยที่เกิดขึ้น 

ตลอดจน ิธีการปรับปรุงการทำงานโดยรูปแบบอื่น ๆ ิ่งเ ลานี้จะทำใ การ 

ผลิตมีตนทุนที่ต่ำลง 

 จากคุณ มบัติของแผนภูมิกระบ นการผลิตที ่ไดกลา มาขางตน 

จะเ ็นได าขั้นตอนการทำงานที่ไดจากการ ิเคราะ แผนภูมิกระบ นการผลิต

จึงมีค ามเ มาะ มที่จะนำมาประยุกตใชในการ รางเอก ารแ ดงมาตรฐาน 

การทำงานใ กับพนักงานในภาคอุต า กรรมเปนอยางยิ่ง ในที่นี้ขอนำแ ดง 

แบบฟอรม และตั อยางการกรอกเอก ารแผนภูมิกระบ นการผลิตไ ดังรูปที่ 

2.1 และ 2.2 ตามลำดับ
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รูปที่ 2.1 แ ดงแบบฟอรมแผนภูมิกระบ นการผลิต

แผนภูมิ มายเลข แผนที่

ผลิตภัณฑ   /   ั ดุ   /   พนักงาน

กิจกรรม :

ปฏิบัติงาน

เคลื่อนยาย

ลาชา

ตร จ อบ

เก็บ

ิธีทำงาน :     ปจจุบัน / ปรับปรุง

ถานที่  :

ระยะทาง

เ ลา

ตนทุน

ร ม

รุปผล

Activity ปจจุบัน ลดลง
ลัง

ปรับปรุง

คาแรง
คา ั ดุ

พนักงาน

บันทึกโดย

อนุมัติโดย

คำอธิบาย

ร ม

ปริมาณ
ัญลัก ณ มาย

เ ตุ
ระยะทาง
(เมตร)

เ ลา
(นาที)

เ ลา

ันที่

ันที่

ของ
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รูปที่ 2.2 แ ดงตั อยางในการกรอกแผนภูมิกระบ นการผลิต

แผนภูมิกระบ นการไ ล

รุป

ระยะทาง

(เมตร)

เ ลา

(นาที)

1.30

0.30

0.14

7.05

12.49

2.92

11.27

7.49

3.66

1.18

10.67

5.07

0.45

0.15

0.59

1.ตร จ อบชิ้นงาน

2. นำชิ้นงานจากจุดพักชิ้นงานมาแข น

3. เริ่มแข นชิ้นงาน

4. ชิ้นงานเคลื่อนที่จากจุดแข นไปตูลาง

5. ชิ้นงานเขาตูลางทำค าม ะอาด

6. ชิ้นงานเคลื่อนที่เขาตูอบแ ง

7. ชิ้นงานเขาตูอบแ ง

8. ขิ้นงานเคลื่อนที่ออกจากตูอบแ งไปเขาตูพน ี

9. ชิ้นงานเขาตูพน ี

10. ชิ้นงานเคลื่อนที่ออกจากตูพน ีไปเขาตูอบ ี

11. ชิ้นงานเขาตูอบ ี

12. ชิ้นงานเคลื่อนที่ออกจากตูอบ ีขึ้นไปชั้นบน

13. ตร จ อบชิ้นงาน

14. ปลดชิ้นงานออกจากรา แข น

15. นำชิ้นงานมายังจุดเก็บชิ้นงาน

ัญลัก ณ คำอธิบายการทำงาน

ิธีเดิม

ิธีที่เ นอ

ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการผลิต

แผนก พน ี

แผนที่ 1

เขียนโดย นายอภิชาติ ชูแก

ันที่ กุมภาพันธ 2548

การทำงาน

การขน ง

การตร จ อบ

การรอคอย

การเก็บรัก า

ิธีเดิม

6

6

2

-

1

15

ิธีเ นอ

-

-

-

-

-

-

ค ามแตกตาง

-

-

-

-

-

-ร ม

แบบคน

แบบ ิธีการ
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2. เทคนิคเบื้องตนในการปรับปรุงการทำงาน

 จากการจัดทำแผนภูมิกระบ นการผลิต ผู เิคราะ จะ ามารถใชเทคนิค 

ในการต้ังคำถามเพ่ือช ยใ ามารถกำ นดแน ทางในการปรับปรุง ธีิการทำงาน 
โดยเทคนิคน้ีเรียกโดยยอ า 5W-1H โดยคำถามจะแบงออกเปน   2 กลุม ไดแก

 1. คำถาม ำ รับตร จ อบ (What, Who, When, Where and How)

  What = อะไร => ทำงานอะไร? จุดประ งคของการทำงานน้ีคืออะไร?

  Who = ใคร => ใครเปนคนทำงานนี้?

  When =เมื่อไร => ทำงานนี้เมื่อไร?

  Where =ที่ไ น => งานนี้ทำที่ไ น? ตรงไ น?

  How = อยางไร => ทำงานนี้อยางไร? 

 2. คำถามเพ่ือพัฒนาแน ทางการปรับปรุง ธีิการทำงานโดยจะตร จ อบ  

  าเ ตุผล ค ามเ มาะ มของ ธีิการทำงาน และเปดโอกา ในการ  
  เ นอทางเลือกอื่น (Why)

  Why =ทำไม => เ ตุใดตองทำงานนี้?

 จากการตร จตราและ ิเคราะ ขอมูลที่ไดบันทึกมาโดยใชเทคนิค 

5W-1H ทำใ ผู ิเคราะ จะไดจุด ังเกตเพื่อเปนแน ทาง คำตอบการปรับปรุง 

การทำงานที่ครบถ น ขั้นตอนนี้จะนำไป ูการเลือกใชเทคนิคการปรับปรุงงาน 

ตาม ลักการ ECRS ตอไป
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 • E= Eliminate all unnecessary wor ขจัดงานท่ีไมจำเปนออกใ มด

 • C= Combine operation or elemen ร มการทำงาน รืองานยอยเขาด ยกัน

 • C= Change the sequence of operation ลำดับขั้นการทำงานใ ม

 • S= Simplify the necessary operation ทำงานที่จำเปนใ งายขึ้น

ตารางที่ 2-2 ตั อยางการ ิเคราะ งานเพื่อการปรับปรุงการทำงาน

  

 

 
 
                     

 
 

 
                        
                     

 
  

 
 

 
                     

 
 

 
 

 
                     

 
  

 

ั ขอที่จะถาม          คำถามเบื้องตน          คำถามขั้นที่ 2

ัตถุประ งค     What

                    Why

ถานที่           Where

                    Why

ลำดับตอเนื่อง   When

                       
                    Why

ตั บุคคล         Who

                    Why

ค าม มาย      How

                    Why

อะไรที่ทำ

เ ตุใดจึงทำอยางนั้น

ที่ใดบางที่ใชในการทำงาน

เ ตุใดตองทำที่นั่น

เมื่อใดจึงกระทำ

เ ตุใดจึงกระทำในเ ลาน้ัน

ผูใดทำงานนั้น

เ ตุใดใ ผูนั้นกระทำ

งานนั้นกระทำอยางไร

เ ตุใดตองกระทำอยางน้ัน

มีอะไรอยางอื่นอีก

รือไมที่อาจจะทำได

รุปแล ตองทำอะไร

มีที่อื่นอีก รือไมที่อาจ

ทำงานนั้นได

รุปแล ตองทำที่ใด

มีเ ลาอื่นอีก รือไมที่

อาจกระทำได รุปแล

จะตองทำที่เ ลาใด

มีผูอื่นอีก รือไมที่อาจ

ทำได

รุปใ ผูใดทำ

มีแน ทางอื่นอีก รือไมที่

อาจกระทำได

รุปแล ตองทำยางไร
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รูปที่ 2.3 แ ดงตั อยางผู ึก าเ ลาช ยกันตั้งคำถามเพื่อช ยใ ามารถ 

กำ นดแน ทางในการปรับปรุง ิธีการทำงาน
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เ ลามาตรฐานในการทำงาน

คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI 

ค าม มายของเ ลามาตรฐานในการทำงาน

ประโยชนที่ไดรับจากเ ลามาตรฐานการทำงาน

เทคนิคการ าเ ลามาตรฐานการทำงาน

เทคนิคการ ึก าเ ลาโดยตรง 

อุป รรคที่ ำคัญในการ าเ ลามาตรฐาน

บทที่ 3
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บทที่ 3
เ ลามาตรฐานในการทำงาน

1. ค าม มายของเ ลามาตรฐานในการทำงาน

 เ ลามาตรฐานในการทำงาน มายถึง การ าเ ลามาตรฐานการทำงาน 
จากคนงานที่มีระดับการทำงานที่ดี และพนักงานทุกคน ามารถปฏิบัติตามได 

โดยเ ลามาตรฐานการทำงาน ถือเปนองคประกอบ นึ่งที่ ำคัญและขาดไมได 

ในการ รางมาตรฐานการทำงาน

2. ประโยชนที่ไดรับจากเ ลามาตรฐานการทำงาน

 1. ใชเปนมาตรฐานในการทำงานของงานนั้น ๆ และใชเปนมาตรฐาน  

  ในการอบรมพนักงานใ ม

 2. ใชในการ างแผนการผลิตและการกำ นดงาน ตลอดจนใช างแผน  
  กำลังคน

 3. ใชประเมินคาใชจาย รือคิดตนทุนแรงงานในการผลิต

 4. ทำใ ทราบถึงกำลังผลิตร มของโรงงาน

 5. ใชเปนมาตรฐานในการคิดคาแรงจูงใจ รือการใ เงินราง ัล

 6. ใชออกแบบ รือจัด มดุล ายการผลิต

 7. ใชเปรียบเทียบ า ิธีการทำงานที่ดีก า รือเร็ ก าเดิม เพื่อเพิ่ม  
  ประ ิทธิภาพการผลิต

ตั อยางการคำน ณผลประโยชนในรูปของตั เงินจากเ ลามาตรฐาน

 โรงงานแ ง น่ึงผลิต นิคา A  โดยมีเ ลาทำงาน 7 ช่ั โมง รือ 25,200 นิาที  
ใน 1 เดือนมีเ ลาทำงาน 20 ัน ราคาขาย ินคา A เทากับ 150 บาท/ชิ้น
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จาก ถานการณดังกลา ไดมี ิ กรเขามาปรับปรุง ิธีการทำงาน จนทำใ เกิด 
การเพิ่มผลผลิต และไดแ ดงผลที่ไดจากการเพิ่มผลผลิตดังกลา ออกมาในรูป 
ของจำน นเงินดังตอไปนี้

 ิธีการทำงานเดิม :  ผลิต ินคา A ใชเ ลา 60 ินาที/ชิ้น ดังนั้น 1 ัน 
ผลิตได 25,200/60 = 420 ชิ้น ใน 1 เดือนผลิตได 420 x 20 = 8,400 ชิ้น 
คิดเปนยอดขาย 8,400 x 150 = 1,260,000 บาท/เดือน

 ิธีการทำงานใ ม : ปรับปรุง ิธีการผลิต ินคา A ใ เร็ ขึ้นใชเ ลา        
50 ินาที/ชิ้น ดังนั้น 1 ันผลิตได 25,200/50 = 504 ชิ้น ใน 1 เดือนผลิตได 
504 x 20 = 10,080 ช้ิน  คิดเปนยอดขาย 10,080 x 150 = 1,512,000 บาท/เดือน

 งผลใ มียอดขายตอเดือนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง ิธีการทำงานดังนี้
1,512,000 - 1,260,000 = 252,000 บาท

3. เทคนิคการ าเ ลามาตรฐานการทำงาน
           เทคนิคในการ าเ ลามาตรฐานการทำงานน้ัน ามารถทำได ลาย ธีิ เชน 
 1. Direct Time Study  ึก าเ ลาโดยใชนา ิกาจับเ ลาโดยตรง  
  รือที่นิยมเรียก า “เทคนิคการ ึก าเ ลาโดยตรง”
 2. Predetermined Motion – Time System  กึ าเ ลาโดยใชตาราง
  เ ลามาตรฐานของการเคลื่อนไ รูปแบบตาง ๆ
 3. Work Sampling ึก าเ ลาโดยใช ลักการ ุมตั อยางในเชิง
        ถิติ และนำมา าเ ลามาตรฐาน
 4. Standard Time Data and Formula ึก าเ ลาโดยใชขอมูล    
  ในอดีต และ ูตรทางคณิต า ตรในการ าเ ลามาตรฐาน

 ำ รับ นัง ือเลมนี้จะขอนำเ นอเทคนิคที่ไดรับค ามนิยม ูง ุด 

ในการ าเ ลามาตรฐาน คือ การใชนา ิกาจับเ ลาโดยตรง ดังรูปที่ 3.1
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รูปที่ 3.1 แ ดงการ ึก าเ ลาโดยใชนา ิกาจับเ ลาโดยตรง

4. เทคนิคการ ึก าเ ลาโดยตรง 

 เปน ธีิการท่ีนิยมใชมากท่ี ดุ  เน่ืองจาก ะด ก ธีิการไมยุงยากซับซอน 
และขอมูลมีค ามถูกตอง งูเคร่ืองมืออุปกรณท่ีตองใชในการ กึ าเ ลาโดยตรง 

มีดังตอไปนี้

 1. นา ิกาจับเ ลา

 2. แบบฟอรมบันทึกขอมูล

 3. กลอง VDO

 4. อุปกรณอื่น ๆ ที่จำเปน เชน แผนกระดานรองเขียน เครื่องคิดเลข
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รูปที่ 3.2 แ ดงอุปกรณเบื้องตนที่จำเปนตองใชในการ ึก าเ ลาโดยตรง

4.1 ขั้นตอนการ ึก าเ ลาโดย ิธี Direct Time Study

 1. เลือกงานที่จะ ึก าเ ลา

 2. ทำค ามเขาใจกับคนงานและ ั นางาน

 3. แบงการปฏิบัติงานออกเปนงานยอย (Elements) และเขียน  

     อธิบายงานยอยไ ด ย าแตละขั้นตอนทำอะไร

 4. ังเกตและบันทึกเ ลาการทำงานของแตละงานยอยในเบื้องตน

 5. คำน ณ าจำน นรอบที่เ มาะ มในการจับเ ลา

 6. จับเ ลาเพิ่มเติมตามจำน นรอบที่ตองการ

 7. คำน ณ าเ ลาเฉลี่ย

 8. ประเมินอัตราค ามเร็ ในการทำงาน (Rating) และคำน ณ าเ ลาปกติ

 9. กำ นดเ ลาเผื่อ (Allowances) และคำน ณ าเ ลามาตรฐาน



คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI 29

4.2 ลักการเลือกพนักงานในการ ัดผลงาน รือ ึก าเ ลา

 การคัดเลือกพนักงานที่จะมาเปนตนแบบในการ ัดผลงาน รือ ึก า 

เ ลานั้น ค รจะตองเปนพนักงานที่มีประ บการณทำงานนั้น ๆ พอ มค ร 

มีทั นคติ ที่ดีกับการ าเ ลามาตรฐาน และตองเปนพนักงานที่ ั นางาน 

เล็งเ ็นแล าเปนพนักงานที่มีการทำงานด ยอัตราเร็ ปกติ

4.3 ลักในการแบงงานยอย

 ขั้นตอนในการแบงงานยอยจะอางอิงมาจากการ ิเคราะ การทำงาน 

ในบทกอน นาซึ่ง ุดทายแล จะกลายเปนขั้นตอน ิธีปฏิบัติในมาตรฐานการ 

ทำงาน โดยจุด ำคัญในการแบงงานยอยมีดังตอไปนี้

 1. งานยอยตองมีจุดเริ่มตนและจุด ิ้น ุดที่ชัดเจน

 2. งานยอยไมค ร ั้นก า 2.5 ินาที 

 3. งานยอยท่ีใชคนทำ (Manual) ค รแยกจากงานยอยท่ีทำโดยเคร่ืองจักร

 4. ค รแยก Constant Element ออกจาก Variable Element 

    - Constant Element คือ งานยอยท่ีเ ลาของการทำงานไมข้ึนกับ

       น้ำ นัก รือรูปรางของงาน

    - Variable Element คือ งานยอยที่เ ลาของการทำงานจะขึ้นกับ    

               น้ำ นัก รือรูปรางของงาน)

 5. ค รแยกงานยอยท่ีตองทำทุกรอบของการทำงานเปนปกติ  ออกจาก 
       งานยอยที่ตองทำเปนบางครั้ง
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4.4 ลักในการคำน ณ าจำน นรอบที่เ มาะ มในการจับเ ลา

 เ ตุท่ีตองคำน ณ าจำน นรอบท่ีเ มาะ ม เพราะการจับเ ลายอมมี 
การคลาดเคล่ือน  การจับเ ลาเพียง 2-3 รอบ ยอมไมใชคาท่ีแนนอนพอท่ีจะใช 

เปนเ ลามาตรฐานได ใน นัง ือเลมนี้ขอนำเ นอ ิธีการของ Maytag ซึ่งเปน 

ิธีการที่ ะด ก และไมซับซอน

 1. ทำการจับเ ลาของการทำงานเบื้องตนโดยถา ัฏจักรของงาน รือ  

   รอบการทำงาน ั้นก า 2 นาทีใ จับเ ลา 10 คา และถา ัฏจักร  
     ของงาน รือรอบการทำงานนานก า 2 นาทีใ จับเ ลา 5 คา

 2. าคา R ( Range ) ของแตละงานยอย  (คา ูง ุด – คาต่ำ ุด)

 3. าคา  x  ของแตละงานยอย 

 4. คำน ณคา  R / x

 5. าคาจำน นรอบที่เ มาะ มจากตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 แ ดงจำน นรอบการจับเ ลาที่เ มาะ ม
Table 13.   Number of Time Study Readings N’ Requircd for + 5%
Percision and 955 Confidence Level

Data from
Sample ofR

X 5 10

Data from
Sample ofR

X 5 10

Data from
Sample ofR

X 5 10
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.22
.24
.26
.28
.30
.32
.34
.36
.38
.40

.42

.44

.46

.48

.50

.52

.54

.56

.58

.60

.62

.64

.66

.68

.70

.72

.74

.76

.78

.80

.82

.84

.86

.88

.90

.92

.94

.96

.98
.100

162
171
180
190
199
209
218
229
239
250
261
273
284
296

93
98

103
108
113
119
125
131
138
143
149
156
162
169

3
4
6
8

10
12
14
17
20
23
27
30
34
38
43
47

2
2
3
4
6
7
8

10
11
13
15
17
20
22
24
27

52
57
63
68
74
80
86
93

100
107
114
121
129
137
145
153

30
33
36
39
42
46
49
53
57
61
65
69
74
78
83
88

R = range of time for sample. which is equal to high time study elemental value minus
      low time study elemental value.
X = average time value of clement for sample. ( For + 10% precision and 95%)
      confidence level. divide answer by 4.) 



คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI 31

4.5 ตั อยางการคำน ณรอบการจับเ ลา

 การ กึ าเ ลาของงาน น่ึงซ่ึงมีรอบงานมากก า 2 นาที ผู กึ าเ ลา 
แบงงานออกเปน 3 งานยอย และทำการจับเ ลา 5 ครั้งไดดังรูปที่ 3.3 

 

รูปที่ 3.3 ตั อยางการจับเ ลา และการ าจำน นรอบที่เ มาะ ม

4.6 รุปจำน นรอบที่เ มาะ มในการจับเ ลา

 1. ตัดพลา ติกตามขนาดจะตอง มุ 7 ขอมูล ดังน้ันตอง มุเพ่ิมอีก 2 ขอมูล 

 2. เจาะรูแผนพลา ติกท่ีตัดจะตอง มุ 12 ขอมูล ดังน้ันตอง มุเพ่ิมอีก  
    7 ขอมูล 

 3. ประกอบกับโครงตูเย็นจะตอง มุ 7 ขอมูล ดังน้ันตอง มุเพ่ิมอีก 2 ขอมูล 

 มายเ ตุ : เพ่ือค ามแมนยำของขอมูล ค รยึดจำน นรอบท่ีมากท่ี ดุเปน ลัก 

โดยทุกงานยอยใ จับเ ลาเพิ่มตามจำน นรอบที่มากที่ ุด

การ ึก าเ ลาของงาน นึ่งซึ่งมีรอบงานมากก า 2 นาที ผู ึก าเ ลา

แบงงานออกเปน 3 งานยอย และทำการจับเ ลา 5 ครั้งไดขอมูลดังนี้

ินาที
1. ตัดพลา ติกตามขนาด

2. เจาะรูแผนพลา ติดที่ตัด

3. ประกอบกับโครงตูเย็นโดยยึด กรู

1. ตัดพลา ติกตามขนาด 10 65.0 0.15  7

2. เจาะรูแผนพลา ติดที่ตัด  9 45.4 0.20 12

3. ประกอบกับโครงตูเย็น 11 71.6 0.15  7

    โดยยึด กรู

เปดตารางไดจำน นขอมูล

65    70    62    68    60

47    45    50    41    44

70    72    66    73    77

R R / xx
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4.7 การกำ นดอัตราค ามเร็  (Rating Factor) และการ าเ ลาปกติ  

     (Normal Time) 

 Rating Factor คือ การที่ผู ึก าเ ลา เปรียบเทียบอัตราการทำงาน 

ของคนงานท่ีกำลังถูก กึ ากับอัตราการทำงานมาตรฐานใน ายตาของผู กึ า

แล กำ นด า การทำงานของคนงานนั้น ูง รือต่ำก ามาตรฐานและนำมา 

ปรับคา เ ลาเฉลี่ยที่คำน ณได เ ลาที่ปรับคาด ย Rating Factor แล จะ 

เรียก า“เ ลาปกติ” (Normal Time) 

 

4.8 การกำ นดคา Allowances (เ ลาเผ่ือ) และการคำน ณ า Standard 

     Time (เ ลามาตรฐาน)

การกำ นดเ ลาเผื่อ (Allowances) จะพิจารณาในเรื่อง

 1. เ ลาเผื่อ ำ รับบุคคล เชน ไป องน้ำ  ดื่มน้ำ ฯลฯ

 2. เ ลาเผื่อ ำ รับค ามลา 

 3. เ ลาเผื่อ ำ รับค ามลาชาอื่น ๆ เชน การ Set up เครื่อง

 
 

เ ลาปกติ (Normal Time) = เ ลาเฉล่ีย x Rating Factor

เ ลามาตรฐาน (Standard time) =  เ ลาปกติ + (%Allowances x เ ลาปกติ)
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 ขั้นตอนทั้ง มดในการ าเ ลามาตรฐานจะถูกดำเนินการผานฟอรม 

มาตรฐาน ที่เรียก า Observation Sheet ดังรูปที่ 3.4

 

รูปที่ 3.4  แบบฟอรมการ าเ ลามาตรฐาน (Observation Sheet)
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5. อุป รรคที่ ำคัญในการ าเ ลามาตรฐาน

 กิจกรรมท้ัง มดจำเปนตองทำไปพรอม ๆ กับการ งัเกตการทำงานจริง 
ของพนักงานทำใ ผู ังเกตจะตองมีค ามชำนาญการ าเ ลามาตรฐาน 

เปนอยางมาก อีกท้ังการไปยืน งัเกตพนักงานทำงานตรง นางานจะทำใ พนักงาน 
เกิดอาการเกร็ง งผลใ เ ลามาตรฐานท่ีไดเปนเ ลาท่ีไม ามารถนำไปบังคับใช 

จริงไดอยางมีประ ิทธิภาพ เ ตุผล ลักที่ ำคัญอีกประการ นึ่งคือ การ า 

เ ลามาตรฐานด ย ิธีการที่กลา มาทั้ง มดมักจะไมไดรับการยอมรับจาก 

ผูปฏิบัติงานเน่ืองจากไมมี ลักฐานท่ี นักแนนพอท่ีจะทำใ ผูปฏิบัติการยอมรับ 

ในเ ลามาตรฐานดังกลา  จึงเปนที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยี าร นเท  

เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล ดังรูปที่ 3.5

รูปท่ี 3.5  แ ดงการพัฒนาเทคโนโลยี าร นเท เพ่ือการ รางมาตรฐานการทำงาน
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โปรแกรม Smart WI
เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล

คูมือการใชโปรแกรม Smart WI 

โปรแกรม Smart WI ล

การติดตั้งโปรแกรม

ค าม ามารถในโปรแกรม Smart WI 

นประกอบ ลักของโปรแกรม Smart WI

บทที่ 4
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บทที่ 4
โปรแกรม Smart WI เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิง

ดิจิตอล

1. โปรแกรม Smart WI 

 โปรแกรม Smart WI (Smart Work Instruction)  เปนโปรแกรม ที่

เ มาะกับบุคคลที่เกี่ย ของ กับการกำ นดมาตรฐานการทำงาน เน่ืองจาก ตั

โปรแกรมมีคุณ มบัติท่ีจำเปน ในการ ิเคราะ งาน และการคำน ณ าเ ลา 

มาตรฐานผาน ิธีการจับเ ลาจาก ไฟล ีดีโอและ ามารถ รางรายงาน ราง 

มาตรฐานการทำงานผานระบบมัลติมีเดีย ผลลัพธที ่ไดจากตั โปรแกรม 

ามารถอธิบายลัก ณะการทำงานไดอยางครบถ น ซ่ึงตั โปรแกรม ามารถใช 

งานไดบนคอมพิ เตอรท่ั ไป ทำใ การ าเ ลามาตรฐาน และการ รางรายงาน 

ามารถทำไดอยางร ดเร็  ตลอดจนปรับปรุงกระบ นการ ทำงานไดอยางมี 

ประ ิทธิภาพดังรูปที่ 4.1 
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รูปท่ี 4.1 ภาพร มระบบ าร นเท เพ่ือการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล

2. การติดตั้งโปรแกรม  Smart WI 
 ิ่งที่ค รเตรียมกอนการติดตั้ง โปรแกรม Smart WI 

  1. มีระบบปฏิบัติการ Window7 ขึ้นไป

  2. ติดตั้งโปรแกรม .Net Framework 4.0 ขึ้นไป 

Multimedia

Work Instruction
Observation Sheet

Flow Process Chart
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2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง .Net Framework 4.00 

 1. เปดแฟมที่เก็บไฟล .Net Framework รุน 4.0 ขึ้นไป >> 

ทำการกดเลือกตั ติดตั้งดังรูปที่ 4.2 

 

รูปที่ 4.2 การติดตั้ง .Net Framework

 2. ระบบ >> แ ดงการโ ลดขอมูล

 

รูปที่ 4.3 การโ ลดขอมูล .Net Framework
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 3. นาจอแ ดงเพ่ือใ ทำการยินยอมการลง .NET Framework 

ดังรูปท่ี 4.4

รูปที่ 4.4 การยินยอมการลง .Net Framework

 4. ทำการเลือกในชองอานและยินยอม >> กดปุม Install ดังรูปท่ี 4.5 

 

รูปที่ 4.5  กดปุม Install
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 5. ระบบจะแ ดง นาจอ ากำลังทำการดา นโ ลดไฟลอยู >> 

รอจนกระทั่งดา นโ ลดเ ร็จดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6  ขั้นตอนกำลังดา นโ ลด .Net Framework

 6. ระบบจะแ ดง าทำการลง .Net Framework รุน 4.xx อยูดังรูปท่ี 4.7 

 
รูปที่ 4.7  ขั้นตอนกำลังดา นโ ลด .Net Framework Version 4.5
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 7. เมื่อทำการลงเ ร็จ กดปุม Finish >> นาจอแ ดงผล าทำการ 

Install เ ร็จแล  >> ทำการ Restart Computer ดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8  แ ดงการติดตั้ง .Net Framework ที่เ ร็จ มบูรณ

2.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Smart WI

 1. เปดโปรแกรมจากแผน CD จากนั้นทำการเลือก Setup.exe รือ 
SmartWISetup.msi ดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9  แ ดงไอคอน Setup
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 2. เลือกกดปุม NEXT> ดังรูปที่ 4.10

 รูปที่ 4.10  กดปุม Next

 3. ทำการเลือกที่จัดเก็บโปรแกรม Smart WI ดังรูปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 การเลือกตำแ นงที่ตองการติดตั้งโปรแกรม Smart WI
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 4. เลือก Browse เพื่อระบุตำแ นงที่อยูของโปรแกรม Smart WI กด 
OK ดังรูปที่ 4.12

 

รูปที่ 4.12 การเลือกตำแ นงที่ตองการติดตั้งโปรแกรม Smart WI 
โดยการกดปุม Browse

 5. เลือก Disk Cost เพื่อ ำร จพื้นที่ทั้ง มดในคอมพิ เตอร แ ดงพื้น 
ที่ างในแตละไดรฟ และค ามตองการพื้นที่ของโปรแกรม กด OK >> Next 
ดังรูปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 แ ดงพื้นที่ทั้ง มดในคอมพิ เตอร
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 6. เลือกตำแ นงท่ีอยูของโปรแกรม Smart WI ไดแล  ามารถเลือกลง

    - Everyone (ทำการลงทุก USER รือ Account ที่มีอยูในเครื่อง)

 - Just me (ทำการลง USER ที่เปดอยูเทานั้น)

 เมื่อทำการเลือกแล  กด Next ดังรูปที่ 4.14

รูปที่ 4.14 การเลือกผูใชงานโปรแกรม Smart WI

 7. ทำการยืนยันการติดตั้ง โดยกด Next > ดังรูปที่ 4.15

รูปที่ 4.15 การยืนยันการติดตั้ง
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 8. เมื่อทำการลงโปรแกรม Smart WI เ ร็จ ิ้น ุดแล  กดปุม 

Close เพื่อจบการ Install ดังรูปที่ 4.16

 

รูปที่ 4.16 แ ดงการติดตั้งโปรแกรม Smart WI ที่เ ร็จ มบูรณ
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2.3 การเรียกใชโปรแกรม Smart WI

วิธีที่ 1

เลือกไปที่ Start >> All Programs >> Smart WI

รูปที่ 4.17 การเรียกใชโปรแกรม Smart WI ผานแท็บเมนู Start
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ิธีที่ 2

เลือกตามที่อยูที่เรากำ นดไ ตอนติดตั้งโปรแกรม Smart WI ตั อยางเชน  

Computer >> Local Disk (C:) >> Program Files >> Smart WI ดังรูปท่ี 4.18

 

รูปที่ 4.18 การเรียกใชโปรแกรม Smart WI ผานตำแ นงที่ถูกติดตั้ง  
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3. ความ ามารถของโปรแกรม Smart WI 

 1. การ ิเคราะ กระบ นการผานภาพการเคลื่อนไ  โดยใชแผนภูมิ 

กระบ นการทำงาน (Flow Process Chart) ดังรูปที่ 4.19 ถึง 4.20

 

รูปที่ 4.19 การ ิเคราะ กระบ นการผานภาพการเคลื่อนไ  (VDO)

 

รูปที่ 4.20 แผนภูมิกระบ นการทำงาน (Flow Process Chart)
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 2. การ ิเคราะ าเ ลามาตรฐานผานภาพเคลื ่อนไ  โดยใช 

แบบฟอรม การ ังเกต (Observation Sheet) ดังรูปที่ 4.21 ถึง 4.22

 

รูปที่ 4.21 การ ิเคราะ าเ ลามาตรฐานผานภาพเคลื่อนไ  (VDO)

รูปที่ 4.22 แบบฟอรมการ ังเกต (Observation Sheet)
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 3. การ รางเอก ารมาตรฐานการทำงาน แบบมัลติมีเดีย (Multimedia 

Work Instruction) ดังรูปที่ 4.23

     

 

รูปที่ 4.23 มาตรฐานการทำงาน แบบมัลติมีเดีย

(Multimedia Work Instruction)
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4. วนประกอบ ลักของโปรแกรม Smart WI

 เปนโปรแกรมท่ี รางข้ึนเพ่ือใชใน เิคราะ การทำงาน และการคำน ณ 

าเ ลามาตรฐานโดย ิธีการจับเ ลาโดยผานไฟล ีดีโอที่ทำการบันทึกจากงาน

จริงและนำขอมูลท่ีไดไป รางเปนรายงานดังรูปท่ี 4.24 โดยมี นประกอบ ลักดังน้ี

รูปท่ี 4.24  ภาพร ม นประกอบ ลักของโปรแกรม Smart WI

1. เมนู ลัก (Main Menu)

 เมนู ลัก เปน น ำคัญของโปรแกรม Smart WI ที่ใช ำ รับ ราง 

โครงงานใ ม บันทึกโครงงาน ตลอดจนการ รางกลุมงาน และงานยอย ร มถึง 

การดูรายงาน ดังรูปที่ 4.25

รูปที่ 4.25 นประกอบของเมนู ลัก (Main Menu)



โดยมี นประกอบของ เมนู ลัก (Main Menu) ดังนี้

    New : ใชในการ รางโครงงานใ ม

   Open : เปดโครงงานที่ไดทำการบันทึกไ

   Save : บันทึกโครงงาน

   Save As : บันทึกโครงงานโดยระบุใ เปนชื่อที่เรา

   ตองการ

   Import Video : นำไฟล ีดีโอที่เราตองการ ึก าเขามา 

   ในโปรแกรมเพื่อทำการจับเ ลา

    Project : กำ นดรายละเอียดของโครงงานที่เราทำ 

    การ ิเคราะ โดยจะ งผลโดยตรงใน น 

   ของรายงาน

    Group : รางกลุมงานที่เราจะทำการ ึก า

    Element : รางขั้นตอนการทำงานของกลุมงาน

    Work Instruction : ดู ิธีการทำงานของแตละขั้นตอนโดย 

   ามารถดูได ลังจากจับเ ลาการทำงาน 

   ผานไฟล ีดีโอเรียบรอยแล

    Report : เปนการเรียกรายงาน ลังจากที่จับเ ลา 

    การทำงานผานไฟล ีดีโอเรียบรอยแล
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 2. นาจอแ ดงการทำงาน

 นาจอแ ดงการทำงาน เปน นแ ดงผลของ ีดีโอการทำงาน และ 

การแ ดง ีดีโอแบบตอเนื่อง (Auto Play) ที่ไดจากการตัดตองานยอยแล  

ดังรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.26 นประกอบของ นาจอแ ดงการทำงาน

ปุมควบคุมการทำงาน
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โดยมี นประกอบของ นาจอแ ดงการทำงาน ดังนี้

  File  : แ ดงชื่อไฟล ีดีโอการทำงาน
   ที่แ ดงอยู

 Auto Play :  แ ดงไฟล ิดีโอแบบตอเนื่อง
 Generate Snapshot :  รางรูปภาพของแตละงานยอย โดย  
   ามารถกำ นดรูปภาพตองานยอย  
   ใน นของ Project >>Snapshot
   ซึ่งอยูในเมนูบาร

   ปุมค บคุมการทำงาน : ใชในการค บคุมการเลนไฟล ีดีโอการ 
   ทำงาน โดย ามารถเลือก   
    -> Step Backward [ ]  
    -> Step Forward [  ]   
   ในอัตราการเลน 10 ms ถึง 1 min

   ปุม [Start]  : ใชในการเร่ิมตนการจับเ ลาในรอบใ ม  
   เมื่อกดแล จะปรากฎ Lab [  ] เพื่อ  
   จับเ ลางานยอยของแตละกิจกรรม

   ปุม [Finish]  : ใชเม่ือตองการจับเ ลาของงานยอยของ 
     กิจกรรมเ ร็จ ิน้ และจะเร่ิมตนการจับ 
     เ ลารอบใ ม

    ปุม [Remove]    : ใชในการลบรอบเ ลาการจับเ ลาที่เรา 
   ตองการที่จะลบ

    ปุม [Pause] : ตั้งคาเ ลาของงานยอยกอนที่จะเริ่มการ 
             จับเ ลา

    ปุม [Mute] : ปดเ ียงจาก ิดีโอการทำงาน
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 3. นาจอตารางบันทึกขอมูลเ ลาปฏิบัติงาน
 นาตางตารางบันทึกขอมูลเ ลาปฎิบัติงาน เปน นแ ดงงานยอย 
และเ ลาท่ีไดจากการ Lap ดีีโอการทำงาน และแ ดงผลลัพธของเ ลามาตรฐาน 
(Standard Time) ดังรูปที่ 4.27

รูปที่ 4.27 นาจอตารางบันทึกขอมูลเ ลาปฏิบัติงาน

โดยมี นประกอบของ นาจอตารางบันทึกขอมูลเ ลาปฏิบัติงาน ดังนี้

 Group : ามารถเลือก Group ที่เรา รางในเมนู 

    ลัก (Main Menu) 

  Activity Count : นับจำน นกิจกรรมที่อยูในงานยอย คือ 

   กิจกรรมปฎิบัติงาน    [       ]   
    กิจกรรมการขน ง     [       ]   
   กิจกรรมลาชา/รองาน [       ]  
   กิจกรรมตร จ อบ     [       ] 
   และกิจกรรมพักงาน   [       ]

 

  งานยอย [Element] : จะประกอบด ยคำอธิบาย (Description), 

     รอบการจับเ ลา, คา Average,  

     คา Minimize, คา Maximum,   

     Rating, Normal Time, Allowance  

      และ Standard Time
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 4. นาจอ Gantt Chart/Timeline

 นาจอ Gantt Chart/Timeline เ ลาในการทำงานของงานยอย 

ในแตละกลุมงาน (Group) แ ดงอยูในรูป Gantt Chart รือ Timeline 

พรอมทั้งแยก ี Gantt Chart ตามกิจกรรมที่อยูในงานยอย ดังรูปที่ 4.28

 รูปที่ 4.28 นาจอ Gantt Chart/Timeline

โดยมี นประกอบของ นาจอ Gantt Chart/Timeline ดังนี้

   Group Label : แ ดงการเปด-ปดรายชื่อกลุมที่เรา รางไ  

   ตั อยาง เชน ในรูปแบบออกเปน 2 กลุม  

   คือ “มือซาย” และ “มือข า”

   Description :  แ ดงรายชื่อที่ตั้งไ ของแตละงานยอย

   Start at Zero :  ใ งานยอยของแตละกิจกรรม เริ่มตน งาน 

   ยอยแรกที่เ ลา 0.00 น. โดยนำงานยอย 

    มาเรียงตอกันไมพิจารณาเ ลา างงาน 

     (Idle Time) ลง Gantt ดังรูปท่ี 4.29



ยกกลอง

ยกกลอง

แกะกลอง

แกะกลอง

ทด อบ

ทด อบเชื่อม
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รูปที่ 4.29 แ ดง Gantt Chart เปรียบเทียบการใชปุม Start at Zero

         Time Scale    : ใชในการกำ นดช งเ ลาของ Gantt Chart  

   ที่ตองการแ ดงมีคาใ เลือก ตั้งแต 5 Minute 

   (ช งเ ลาจะก างเ น็ร มของงานยอยในแตละ  

   กิจกรรม) จนถึง 100 Milisec (ช งเ ลาจะแคบ 

    จะเ น็รายละเอียดของงานยอยในแตละกิจกรรม)

 การกำ นดช งเ ลาของ Gantt Chart = 1 ินาที

 การกำ นดช งเ ลาของ Gantt Chart = 100 ินาที

 รูปท่ี 4.30 แ ดง Gantt Chart เปรียบเทียบ การใชงาน Time Scale ท่ีตางกัน
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ขั้นตอนการใช โปรแกรม Smart WI 
เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล

คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI 

การ รางโครงการ (Project)

การ รางกลุมงาน (Group)

การ รางงานยอย (Element)

การนำเขาไฟล ีดีโอ (Import Video)

การ รางคูมือการทำงานแบบมัลติมีเดีย

(Multimedia Work Instruction)

การแ ดงผล (Report)

บทที่ 5
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บทที่ 5
ขั้นตอนการใช โปรแกรม Smart WI  เพื่อการ รางมาตรฐานการ

ทำงานเชิงดิจิตอล

 ในบทนี้เรามาเรียนรูการใชงานโปรแกรม Smart WI  เพื่อการ ราง 
มาตรฐาน การทำงานเชิงดิจิตอลเบื้องตน โดยมีขั้นตอนดังนี้
 o การ รางโครงงาน (Project) 
 o การ รางกลุมงาน (Group) 
 o การ รางงานยอย (Element) 
 o การนำเขาไฟล ิดีโอ (Import Video) 
 o การ รางคูมือปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
 o การ รางรายงาน Report 

1. การ รางโปรเจค (Project)
 1. ใ กดที่ Project ซึ่งอยูใน นของเมนูบาร ดังรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 ไอคอนโครงการ Project
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 2. เขาไปใน นา Project แล จะมี นาตางดังแ ดงในรูป โดยเปนการ 
กำ นดโปรเจกตที่เราตองการ ิเคราะ งานและ าเ ลามาตรฐานซึ่ง นนี้ 
จะใชใน น ั กระดา ในรายงาน (Report) ดังรูปที่ 5.2 

 

 

รูปที่ 5.2 การใ ขอมูลของโครงการ (Project)

1
   ใ รายละเอียดของโครงงาน
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3. ลังจากกดที่ปุม Project แล จะมีรายละเอียดดังแ ดงในรูปที่ 5.3 

 

 

รูปที่ 5.3 แ ดงรายละเอียดการใ ขอมูลของโครงการ (Project)

โดยมีรายละเอียด การใ ขอมูลของโครงการ (Project) ดังตอไปนี้

  General  : เปนรายละเอียดทั่ ไปของโครงงาน 

ประกอบด ย  รายละเอียดดังนี้ 

  Department  : แผนก รือ น ยงาน

  Observer  : ผูบันทึก

  Product Name : ชื่อผลิตภัณฑ

  Model  : รุนการผลิต

  Lot Size  : ขนาดของ lot

  Line Name  : ชื่อ ายการผลิต

  Date   : ันที่บันทึก

  Start Time   : เ ลาเริ่มบันทึก
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  Finish Time  : เ ลา ิ้น ุดการบันทึก

  Operator  : ผูปฎิบัติงาน

  Operation  : ขั้นตอนการปฎิบัติ

  Machine  : เครื่องจักรในการผลิต

  Process  : กระบ นการผลิต

  Tool   : เครื่องมือที่ใช

  Old Method File   : ที่อยูไฟลงานของ ิธีการทำงานแบบเกา

        เพื่อใชในการเปรียบเทียบ ิธีการทำงาน

         แบบใ ม

  Done   : ทำการบันทึกงานยอยที่ทำการ รางไ

  Cancel   : ยกเลิกการ รางงานยอย

 

รูปที่ 5.4 การกำ นดจำน นและคุณภาพของรูปภาพ
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  Snapshot  :  ประกอบด ยรายละเอียดดังนี้

  Number of Snapshot : จำน นรูปภาพท่ีจะ รางข้ึนตอ 1 งานยอย

  Snapshot Size  : ขนาดของรูปภาพ มีใ เลือก 4 ประเภท  

       คือ 120x90, 160x120-QQVGA,  

      320x240-QVGA และ640x480-VGA 

2. การ รางกลุมงาน (Group)

 1. ใ กดที่ Group ซึ่งอยูใน นของเมนูบารดังรูปที่ 5.5 

 

รูปที่ 5.5 ไอคอนกลุมงาน (Group)

1
 เลือก Group
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 2. ลังจากกดที่ปุม Group แล จะมี นาตางดังแ ดงในรูปที่ 5.6 โดย 

แตละปุมมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รูปที่ 5.6 แ ดงรายละเอียดการ รางกลุมงาน (Group)

โดยมีรายละเอียด การ รางกลุมงาน (Group) ดังตอไปนี้

       Add New : เปนการเพ่ิมกลุมงานเ ลากด จะแ ดงรายละเอียด 

            ดังรูปโดยมีรายละเอียดดังนี้

  Description  : ชื่อของทรัพยากรที่จะ ราง

  ID  : ร ั รือเลขประจำตั ของทรัพยากร

  Department  : แผนกของทรัพยากรนั้น ๆ ที่ประจำอยู

  Note :  มายเ ตุ

  Video Path :  ระบุตำแ นงไฟล ีดีโอการทำงาน

  Done  :  ทำการบันทึกงานที่ทำการ รางไ

  Cancel  :  ไมบันทึกงาน
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     Remove : เปนการลบกลุมงานที่ไมตองการออก โดย 

      คลิกเลือกกลุมงานที่จะเอาออกใ แถบ ีฟา

      คลุมแล กด Remove กลุมงานจะถูก  

    ลบออกไป 

     Edit : เปนการแกไขรายละเอียดของกลุมงาน  โดย  

    การคลิกเลือกกลุมงานท่ีจะแกไขรายละเอียด  

    ใ แถบ ฟีาคลุมแล กดปุม Edit ก็จะ ามารถ

    แกไขรายละเอียดของกลุมงานได

    Up : เปนการเลื่อนกลุมงานขึ้นขางบน

    Down : เปนการเลื่อนกลุมงานลงขางลาง

     Elements : เปนการกำ นดขั ้นตอนการทำงานลงใน 

    กลุมงานโดยการคลิกเลือกกลุมงานที ่จะ 

      กำ นดขั ้นตอนการทำงานใ แถบ ีฟา 

    คลุมแล กด Element เพื่อกำ นดขั้นตอน 

     การทำงาน

  Select Group : เปนการเลือกกลุมงานท่ีเราตองการทำการ กึ า 

    การทำงาน รือดูรายละเอียด โดยการคลิก 

    ใ แถบ ีฟาคลุมแล กดปุม Select Group

  Done : ทำการบันทึกงานที่ทำการ รางไ

ซึ่งถา ากใ รายละเอียดครบแล กด Done จะมีการแ ดงผลดังรูปที่ 5.7
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รูปท่ี 5.7 แ ดงรายละเอียดของกลุมงาน (Group)

3. การ รางงานยอย (Element)

 1. ใ เลือกกลุมงานใ ตรงกับกลุมงานท่ีเราตองการใ ข้ันตอนการทำงาน 

แล กดที่ปุม Element ดังแ ดงในรูปที่ 5.8 

 

รูปท่ี 5.8 ไอคอนงานยอย (Element)

 เลือกกลุมงานใ ตรงแลวกดท่ีปุม Element

   เลือกกลุมงาน

2

1
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 2. ลังจากกดที่ปุม Element แล จะมีรายละเอียดดังแ ดงในรูปที่ 

5.9 มีรายละเอียดดังนี้

 

รูปที่ 5.9 แ ดง นาจอของ Element

  Add New : เปนการเพิ่มขั้นตอนการทำงานเ ลากด 

     จะแ ดงรายละเอียดดังรูปที่ 5.10

   

รูปที่ 5.10 แ ดงรายละเอียดขอมูลของงานยอย (Element)
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โดยมีรายละเอียด ขอมูลของงานยอย (Element) ดังตอไปนี้

  Description : ชื่อของงานยอยที่จะ ราง

  Work Type : ประเภทของงานยอย มีใ คือ

        -> Work    [ปฎิบัติงาน]

         -> Pre-work  [เตรียมงาน]

         -> Idle  [ างงาน]

  Activity  : กิจกรรมของงานยอย มีใ เลือก คือ  

     -> Operation  [     ],  

     -> Transports [     ], 

     -> Delays  [     ],   

     -> Inspection [     ],

     -> Holds  [     ]    

  Allowance : คาเผื่อ มีใ เลือกตั้งแต 0% - 50%

  Frequency : ค ามถี่ในการทำงานยอยนั้น ๆ ตอรอบ 

      การทำงาน

  Rating  : อัตราการทำงานมีใ เลือกต้ังแต 50-150

  Variable Cost : ตนทุนผันแปรมี น ยเปนบาทตอ น ยเ ลา

  Fix Cost  : ตนทุนคงที่มี น ยเปนบาท

  Distance : ระยะทาง (เมตร) 

  Value Added  : ใ คลิกถูกถาเปนงานยอยที่เพิ ่มคุณคา 

     แตถางานยอยไมเพิ่มคุณคาไมตองคลิก

  Note : มายเ ตุ ที่เกี่ย ของกับงานที่ ราง

  Done : ทำการบันทึกงานยอยที่ทำการ รางไ

  Cancel : ยกเลิกการ รางงานยอย



       Remove : เปนการเคลื่อนยายขั้นตอนที่ไมตองการ 

        ออกโดยกดเลือกขั ้นตอนที ่จะออกใ

     แถบ ีฟาคลุมแล กด Remove กลุมงาน 

       ก็จะถูกลบออกไป

   Up : เปนการเล่ือนข้ันตอนการทำงานข้ึนขางบน 

       

   Down : เปนการเล่ือนข้ันตอนการทำงานลงขางลาง 

     

  Close : เปนการปด นาตางใน นของ Element

       ซ่ึงถา ากใ รายละเอียดครบแล กด Done 

     จะมีการแ ดงผลดังรูปที่ 5.11

 

รูปที่ 5.11 แ ดงภาพร มของ นาตาง Element
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4. การนำเขาไฟลวีดีโอ (Import Video)

 1. ใ เลือกกลุมงานที่เราจะ ึก าการทำงาน (โดยกลุมงานที่เราจะทำ 

การ ึก าการทำงานตองมีการ รางขั้นตอนการทำงานใ เรียบรอย) แล กด 

Import File ีดีโอที่เราตองการ ึก าเขามาในโปรแกรมดังแ ดงในรูปที่ 5.12

รูปที่ 5.12 ไอคอนการนำเขา ีดีโอ (Import Video)

 ในการ Import ไฟล ีดีโอมายังโปรแกรม Smart WI อนุญาตใ นำเขา  

เฉพาะไฟล ีดีโอที่มีนาม ุกล .avi, .divx, .mpg และ .mpeg ดังรูปท่ี 5.13

 

 Import ไฟล ลังจากเลือกกลุมงานแลว

   เลือกกลุมงาน

2

1
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รูปท่ี 5.13 แ ดงนาม กุลไฟล ดีีโอท่ี ามารถนำเขาไปยังโปรแกรม Smart WI  ได

 2. ลังจากท่ีพรอมแล ก็ใ กดท่ีปุม Play ดีีโอแล เร่ิมทำการจับเ ลาโดย 

ใชปุม Start โดย ลังจากกดปุม Start จะเปลี่ยนเปนปุม Lab ซึ่งจะทำการกด 

เพื่อจับเ ลาแตละขั้นตอนดังรูปที่ 5.14

 

รูปที่ 5.14 แ ดงการจับเ ลา (Lap)

นาม กุลไฟลวีดีโอที่ ามารถนำเขาได

  กดปุม Start >>               ำ รับการจับเวลาแตละข้ันตอน
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 3. กรณีที่เราจะยกเลิกรอบจับเ ลาที่เราไมตองการใ เราเอาเมา  

ไปคลิกข าตรงตำแ นงรอบที่เราจะยกเลิกแล กด Remove ออกดังแ ดง 

ในรูปที่ 5.15

 

รูปที่ 5.15 แ ดงการลบรอบเ ลา (Cycle)

5. การ รางคูมือการทำงานแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Work Instruction)

 1. ใ คลิกท่ี Work Instruction (จะดูไดตองทำการจับเ ลาใ เรียบรอย) 

จะแ ดง ธีิการทำงานดังแ ดงในรูปท่ี 5.16 ถึง 5.17 (จากรูปแ ดงตั อยางการ 

รางมาตรฐานการทำงาน โดยแ ดงงานยอยละ 3 ภาพ)

เลือก Cycle ท่ีตองการลบ [                              ]



รูปที่ 5.16 กดที่ไอคอน Work Instruction

 

 5.17 แ ดงรูปภาพของงานยอย
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จำนวนและขนาดของรูปภาพ

ตอ 1 งานยอย ามารถตั้งคาได

ใน Project>>Snapshot
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 2. การ รางคูมือการทำงานแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Work 

Instruction) ใ คลิก Auto Play โปรแกรมจะ รางมาตรฐานการทำงาน 

แบบมัลติมีเดียของแตละงานยอย โดยอยูในรูปฟงกช่ันคาราโอเกะ คือ มีตั อัก ร 

ประกอบคำอธิบายใต ิดีโอการทำพรอมแ ดงเ ลามาตรฐานของขั้นตอน 

การทำงานนั้น ๆ ด ยดังรูปที่ 5.18 ถึง 5.19

 รูปที่ 5.18 กดที่ไอคอน Auto Play

   รูปที่ 5.19 แ ดงคูมือการทำงานแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Work)
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6. การแ ดงผล (Report)

 1. ใ คลิกที่ Report (จะทำการเลือกได ลังจากจับเ ลาพรอมทั้งใ  

รายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแล ) ดังแ ดงในรูปที่ 5.20

 

 

 

รูปที่ 5.20 ไอคอนรายงาน (Report)

 2. ลังจาก คลิกท่ี Report แล จะมีรายละเอียดดังรูปท่ี 5.21 โดยแตละปุม

รูปท่ี 5.21 เมนูยอยของรายงาน (Report)

 

    คลิกท่ี Report
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  Observation : เปน Report ท่ีแ ดงรายละเอียดการจับเ ลางาน  

  แตละรอบคาเฉล่ีย  Normal Time (N.T.) และ Standard Time  

  (Std.T.) ดังรูปที่ 5.22

 

 

รูปที่ 5.22 แ ดงรายงานบันทึกเ ลา (Observation Sheet)

  Flow Process : เปน Report ท่ีแ ดงรายละเอียดลำดับการทำงาน  

  ตาม  Flow Process Chart ซ่ึง ามารถ รุปเปรียบเทียบการทำงาน  

  แบบเกา และแบบใ ม และแ ดงผลตางที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 5.23

รูปท่ี 5.23 แ ดงรายงานแผนภูมิการไ ลของกระบ นการ (Flow Process Chart)
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   Work Instruction : แ ดงตั อยางคูมือการปฎิบัติงาน

รูปที่ 5.24 แ ดงรายงานคูมือการปฏิบัติงาน

  Print Option : กำ นดแล แ ดงผลเปนจำน น นาท่ีเราตองการ

  Print : ั่ง Print Report ที่แ ดงผลอยู

  Export : ั่ง Export Report เปนไฟลชนิดตาง ๆ ไดแก  

     Excel 97-2003, CSV, PDF, RTF, TXT,  

    HTM,  MHT และ PNG/JP

 

รูปที่ 5.25 การ Export Report
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กรณี ึก า การใชโปรแกรม Smart WI
เพื่อการ ิเคราะ  และ รางขั้นตอนการทำงาน

คูมือการใชโปรแกรม Smart WI 

กรณี ึก าที่ 1 : การประยุกตใชแผนภูมิการไ ลของ

กระบ นการผลิต (Flow Process Chart)

บทที่ 6
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บทที่ 6
กรณี ึก า การใชโปรแกรม Smart WI

เพื่อการ ิเคราะ  และ รางขั้นตอนการทำงาน

1. กรณี ึก าที่ 1 : การประยุกตใชแผนภูมิการไ ลของกระบ นการผลิต  

               (Flow Process Chart)
 โรงงานแ ง น่ึง มีกระบ นการการเบิกของจาก โตรไปยังแผนกประกอบ 

ซึ่งมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้ พนักงานจะเข็นรถพรอมด ยกลองใ ชิ้น นไปยัง 

น ยงาน โตรอะไ ล เม่ือพนักงานเข็นรถไปถึง น ยงาน โตรอะไ ล พนักงาน 

ตองรอพนักงาน โตรทำเอก ารขอเบิกช้ิน น ลังจากน้ันก็ขนยายช้ินงานไปยัง 

แผนกประกอบที่ 1 และแผนกประกอบที่ 2 ตามลำดับ เ ร็จแล ก็นำรถเข็น ไป

เก็บเขาท่ีเดิม เพ่ือใ เขาใจรายละเอียดของเ นทางการเดินทางของพนักงาน จึง

ได ิเคราะ การเดินทางลงบนผังการเคลื่อนที่ดังรูปที่ 6.1 
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รูปที่ 6.1 ภาพร มกระบ นการเบิกของจาก โตรไปยังแผนกประกอบ

 ขั้นตอนการประยุกตใชโปรแกรม Smart WI การ ิเคราะ  ในการ ราง 

แผนภูมิการผลิตมีขั้นตอนดังนี้

 1. ใ รายละเอียดของโครงงาน (Project)

      1.1 กด Project จะแ ดงดังรูปที่ 6.2 ถึง 6.3
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รูปที่ 6.2  ไอคอนโครงงาน (Project)

 
รูปที่ 6.3  แ ดงรายละเอียดของโครงการ (Project)

1
   ใ รายละเอียดของโครงงาน
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  General : เปนรายละเอียดทั่ ไปของโครงงานประกอบด ย  
  รายละเอียดดังนี้
   Departmen : ขน ง
   Department :   ขน ง
   Observer  :   Mr.Supat
   Product Name :   SVR
   Model  :   SVR012_3
   Lot Size  :   150
   Line Name :   Ass'y1+2
   Date   :   2/02/2011
   Start Time  :   10.28
   Finish Time :   11.01
   Operator  :   Mr.Kongkerg
   Operation :   การขน ง
   Machine  :   Truck
   Process  :   Ass'y1+2
   Tool   :   Truck

2. รางกลุมงาน (Group)
 2.1 ใ กดที่ Group ซึ่งอยูใน นของเมนูบารดังรูปที่ 6.4
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รูปที่ 6.4  ไอคอนกลุมงาน (Group)

 2.2 ลังจากกดท่ีปุม Group แล จะมี นาตางดังแ ดงในรูปท่ี 6.5 ถึง 6.6 

กรอกรายละเอียด ใน Group Edit ดังตอไปนี้

รูปที่ 6.5  แ ดงรายละเอียดของกลุมงาน (Group)

1
ปุม Group

2
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    Add New :  เปนการเพิ่มกลุมงานเ ลากดจะแ ดง  

  รายละเอียดดังนี้

   Description  : การเบิกชิ้น น

   ID    : TR001

   Department  : ขน ง

   Note    : การเบิกชิ้น นจาก น ยงาน โตรไปยัง  

        แผนกประกอบที่ 1 และ 2

 

รูปที่ 6.6  นาตางแ ดงภาพร มของกลุมงาน (Group)

3. รางงานยอย (Element)

  3.1 ใ เลือกกลุมงานใ ตรงกับกลุมงานที่เราตองการใ ขั้นตอน 

การทำงาน แล กดที่ปุม Element ดังแ ดงในรูปที่ 6.7
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รูปที่ 6.7 ไอคอนงานยอย (Element)

 3.2 ลังจากกดที่ปุม Element แล จะมีรายละเอียดดังแ ดงในรูปที่ 

6.8 มีรายละเอียดใน Element ดังตอไปนี้

รูปที่ 6.8 แ ดงรายละเอียดการกรอกขอมูลงานยอย

1
 ปุม Element

2
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    Add New : เปนการเพ่ิมข้ันตอนการทำงานเ ลากดจะแ ดง  
  รายละเอียดดังรูป โดยมีรายละเอียดตั อยางดังนี้
   Description : เข็นรถไป โตรอะไ ล
   Work Type  : Pre-work 
   Activity   : Transports 
   Allowance  :  5%
   Frequency    :  1/1
   Rating   :  95
   Variable Cost  :  10 บาท
   Fix Cost   :  10
   Distance  :  50 เมตร

ลังจาก รางงานยอยทุก ๆ งานแล  จะไดผลดังรูปที่ 6.9

รูปที่ 6.9 แ ดงภาพร ม นาตางงานยอย
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4. นำเขาไฟล ีดีโอ (Import Video)

 4.1 ใ เลือกกลุมงานท่ีเราจะ กึ าการทำงาน (โดยกลุมงานท่ีเรา 

จะทำการ ึก าการทำงานตองมีการ รางขั้นตอนการทำงานใ เรียบรอย) 

แล กด Import File ีดีโอที่เราตองการ ึก าเขามาในโปรแกรม Smart WI 

ดังแ ดงในรูปที่ 6.10

รูปที่ 6.10 ไอคอนการนำเขา ีดีโอ (Import Video)

 ในการ Import ไฟล ดีีโอมายังโปรแกรม Smart Wi อนุญาติใ  

นำเขาเฉพาะไฟล ดีีโอท่ีมีนาม กุล .avi, .divx, .mpg และ .mpeg ดังรูปท่ี 6.11

 

  

 

   Import ไฟล ลังจากเลือกกลุมงานแล

1
2

 เลือกกลุมงาน
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รูปที่ 6.11 การเลือกไฟล ีดีโอเขาโปรแกรม Smart WI

 4.2 ลังจากท่ีพรอมแล ก็ใ กดท่ีปุม Play ดีีโอแล เร่ิมทำการจับเ ลา 

โดยใชปุม Start โดย ลังจากกดปุม ปุม Start จะเปลี่ยนเปนปุม Lab ซึ่งจะ 

ทำการกดเพื่อจับเ ลาแตละขั้นตอนดังรูปที่ 6.12

รูปที่ 6.12 แ ดงการจับเ ลา (Lab)

 เลือกไฟล ีดีโอที่ตองการ

ในที่นี้มีชื่อ า “Flow ขนชิ้น น”

 
     กดปุม Start >>             ำ รับการจับเ ลาแตละขั้นตอน



คูมือการใชงานโปรแกรม Smart WI 93

 4.3 ลังจากที่ใ รายละเอียดของ Project, Group, Element และ 

Import Vdo ก็ทำการจับเ ลาของงานยอยที่ รางขึ้นไ  ดังแ ดงในรูปที่ 6.13

รูปที่ 6.13 แ ดงภาพร มเ ลาทั้ง มดที่จับจากไฟล ีดีโอ

5. การแ ดงผล (Report)

 5.1 ใ  คลิกที่ Report (จะทำการเลือกได ลังจากจับเ ลาพรอมทั้ง 

ใ รายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแล ) ดังแ ดงในรูปที่ 6.14

รูปที่ 6.14 ไอคอนรายงาน (Report)

 

 
   รายละเอียดเ ลาของแตละงานยอย

ในแตละรอบเ ลาการทำงาน

 
 

1
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5.2 ลังจากคลิกที ่ Report ใ เลือกที ่ Observation Sheet จะแ ดง 

คาเฉล่ีย, คา Allowance, Normal Time (N.T.), Rating และ Standard Time 

ของแตละงานยอย และ ามารถทราบเ ลามาตรฐานของทั้งกิจกรรมไดด ย 

ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 6.15

รูปที่ 6.15 แ ดงรายงานบันทึกเ ลา (Observation Sheet)

 5.3 ใ เลือกที่ Flow Process จะแ ดงคา Distance, Time, Fixed 

Cost, Variable Cost, และ Total Cost ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 6.16

 

รูปท่ี 6.16 แ ดงรายงานแผนภูมิการไ ล  ของกระบ นการ (Flow Process Chart)
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กรณี ึก า การใชโปรแกรม Smart WI
เพื่อการ าเ ลามาตรฐาน และการ รางคูมือการทำงาน

คูมือการใชโปรแกรม Smart WI 

กรณี กึ าท่ี 2 : การประยุกตใชแบบฟอรมการ งัเกต

(Observation Sheet) เพ่ือ าเ ลามาตรฐาน

2. กรณี ึก าที่ 3 : การ รางเอก ารมาตรฐานการทำงาน

แบบมัลติมีเดีย (Multimedia Work Instruction)

3. กรณี ึก าที่ 4 : ตั อยางการปรับปรุงการทำงาน

บทที่ 7
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บทที่ 7
กรณี ึก า การใชโปรแกรม Smart WI

เพื่อการ าเ ลามาตรฐาน และการ รางคูมือการทำงาน

1. กรณี ึก าที่ 2 : การประยุกตใชแบบฟอรมการ ังเกต (Observation  

               Sheet) เพ่ือ าเ ลามาตรฐาน

 

 

รูปที่ 7.1 ตั อยางการทำงานแผนกบรรจุภัณฑและขน ง

 จากรูป เปนตั อยางของพนักงานแผนกบรรจุภัณฑและขน ง โดย 

ขั้นตอน การทำงานมีดังนี้ 

- ยิบชิ้นงาน

- ทำค าม ะอาดชิ้นงาน และตร จ อบ

- นำชิ้นงานใ ลงกลอง

- ปดกลอง ขนขึ้นรถ

- ขน ง นำ งลูกคา
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ขั้นตอนการประยุกตใชโปรแกรมตนแบบ ในการ รางแผนภูมิการผลิตมี 

ขั้นตอนดังนี้

 1. ใ รายละเอียดของโครงงาน (Project)

      1.1 กด Project จะแ ดงดังรูปที่ 7.2 ถึง 7.3

 รูปที่ 7.2 ไอคอนโครงการ (Project)

รูปที่ 7.3 แ ดงรายละเอียดของโครงการ (Project)



  General :  เปนรายละเอียดทั่ ไปของโครงงาน ประกอบด ย  

  รายละเอียดดังนี้

   Department  :  บรรจุภัณฑและขน ง

   Observer   :  Mr.Supat

   Product Name :  SVR

   Model   :  SVR012_3

   Lot Size   :  150

   Line Name  :  Ass'y1+2

   Date   :  2/02/2011

   Start Time   :  10.28

   Finish Time  :  11.01

   Operator   :  Mr.Kongkerg

   Operation  :  การขน ง

   Machine   :  Truck

   Process   :  Ass'y1+2

   Tool   :  Truck

2. รางกลุมงาน (Group)

  2.1 ใ กดที่ Group ซึ่งอยูใน นของเมนูบารดังรูปที่ 7.4 
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รูปที่ 7.4 ไอคอนกลุมงาน (Group)

 2.2 ลังจากกดท่ีปุม Group แล จะมี นาตางดังแ ดงในรูปท่ี 7.5 ถึง 7.6 

กรอกรายละเอียด ใน Group Edit ดังตอไปนี้

รูปที่ 7.5 แ ดงการกรอกขอมูลของกลุมงาน (Group)

 

  
1 

ปุม Group

 

2
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       Add New : เปนการเพิ่มกลุมงานเ ลากดจะแ ดง   
  รายละเอียดดังนี้
   Description  : พนักงาน Packing
   ID  : TR001
   Department  : ขน ง
   Note  : การเบิกชิ้น นจาก น ยงาน โตรไปยัง  
     แผนกประกอบที่ 1 และ 2

รูปที่ 7.6 แ ดงภาพร ม นาตางของกลุมงาน (Group

3. รางงานยอย (Element)
     3.1 ใ เลือกกลุมงานใ ตรงกับกลุมงานที่เราตองการใ ขั้นตอน 
การทำงาน แล กดที่ปุม Element ดังแ ดงในรูปที่ 7.7
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รูปที่ 7.7 ไอคอนงานยอย (Element)

 3.2 ลังจากกดที่ปุม Element แล จะมีรายละเอียดดังแ ดงในรูปที่ 
7.8 มีรายละเอียดใน Element ดังตอไปนี้

รูปที่ 7.8 แ ดงรายละเอียดการกรอกขอมูลในงานยอย 

 

1
ปุม Element

 

2
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    Add New : เปนการเพิ่มขั้นตอนการทำงานเพื่อทำการกด  

       จะแ ดงรายละเอียดดังรูป โดยมีรายละเอียดตั อยางดังนี้

    Description : เข็นรถไป โตรอะไ ล

   Work Type  : Pre-work 

   Activity   : Transports 

   Allowance  :  5%

   Frequency    :  1/1

   Rating   :  95

   Variable Cost  :  10 บาท

   Fix Cost   :  10

   Distance  :  50 เมตร

 ลังจาก รางงานยอยทุก ๆ งานแล  จะไดผลดังรูปที่ 7.9

รูปที่ 7.9 แ ดงภาพร ม นาตางของงานยอย (Element)
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4. นำเขาไฟล ีดีโอ (Import Video)

 4.1 ใ เลือกกลุมงานที่เราจะ ึก าการทำงาน (โดยกลุมงานที่เราจะทำ

การ ึก าการทำงานตองมีการ รางขั้นตอนการทำงานใ เรียบรอย) แล กด 

Import File ีดีโอที่เราตองการ ึก าเขามาในโปรแกรมดังแ ดงในรูปที่ 7.10

รูปที่ 7.10 ไอคอนนำเขา ีดีโอ (Import Video)

 ในการ Import ไฟล ดีีโอมายังโปรแกรมตนแบบ อนุญาติใ นำเขาเฉพาะ 

ไฟล ีดีโอที่มีนาม ุกล .avi, .divx, .mpg และ .mpeg ดังรูปที่ 7.11

รูปที่ 7.11  การ Import Vedio

 

 

Üćî
1 เลือกกลุมงาน

2    Import ไฟล ลังจากเลือกกลุมงานแล

 

เลือกไฟล ีดีโอที่ตองการ

ในที่นี้มีชื่อ า “Flow ขนชิ้น น”



 4.2 ลังจากท่ีพรอมแล ก็ใ กดท่ีปุม Play ดีีโอแล เร่ิมทำการจับเ ลา 
โดยใชปุม Start โดย ลังจากกดปุม ปุม Start จะเปล่ียนเปนปุม Lap ซ่ึงจะทำ 
การกดเพื่อจับเ ลาแตละขั้นตอนดังรูปที่ 7.12

รูปที่ 7.12 แ ดงการจับเ ลา (Lap)

 4.3 ลังจากที่ใ รายละเอียดของ Project, Group, Element และ 
Import Vdo ก็ทำการจับเ ลาของงานยอยที่ รางขึ้นไ  ดังแ ดงในรูปที่ 7.13

 
รูปที่ 7.13 แ ดงภาพร มเ ลาทั้ง มดที่จับจากไฟล ีดีโอ
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    กดปุม Start >>             ำ รับการจับเ ลาแตละขั้นตอน

 

 
   รายละเอียดเ ลาของแตละงานยอย

ในแตละรอบเ ลาการทำงาน
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5. การแ ดงผล (Report)
 5.1 ใ  คลิกที่ Report (จะทำการเลือกได ลังจากจับเ ลาพรอมทั้งใ  
รายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแล ) ดังแ ดงในรูปที่ 7.15

 
รูปที่ 7.14 ไอคอนรายงาน (Report)

 5.2 ลังจาก คลิกท่ี Report ใ เลือกท่ี Observation Sheet จะแ ดง 
คาเฉล่ีย คา Allowance, Normal Time (N.T.), Rating และ Standard Time 
ของแตละงานยอย และ ามารถทราบเ ลามาตรฐานของทั้งกิจกรรมไดด ย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปที่ 7.15

รูปที่ 7.15 แ ดงรายงานบันทึกเ ลา (Observation Sheet)

 

 1   เลือก Report
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2. กรณี ึก าที่ 3 : การ รางเอก ารมาตรฐานการทำงาน แบบมัลติมีเดีย  
            (Multimedia Work Instruction)

 การ เิคราะ การปฏิบัติงานของพนักงานในการประกอบช้ินงานย่ี อ น่ึง 
ซึ่งมีชื้น นในการประกอบอยู 3 ชิ้น คือ U-Bolt, Plate และน็อต ซึ่งมีรูป 
การทำงานดังรูปที่ 7.16

 

รูปที่ 7.16 แ ดงการทำงานการประกอบชิ้นงาน

 ลังจากท่ีใ รายละเอียดของ Project, Group และ Element ก็ทำการ 
จับเ ลาของงานยอยที่ รางขึ้นไ  ดังแ ดงในรูปที่ 7.17

รูปที่ 7.17 แ ดงภาพร มเ ลาทั้ง มดที่จับจากไฟล VDO

Plate

U-Bolt

น็อต

 

 

1 
รายละเอียดเ ลาของแตละงานยอย

ในแตละรอบเ ลาการทำงาน
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 ขั้นตอนการประยุกตใชโปรแกรมตนแบบ าเ ลามาตรฐานและทำคูมือ 
การทำงาน มีขั้นตอนดังนี้
 1. ตั้งคาจำน นภาพที่แ ดงตอ 1 งานยอย
     1.1 ใน นของเมนูบาร ใ เขาไปที่ Project >> Snapshot 
กำ นดใ  Number of Snapshot เทากับ 5 และ Snapshot Size เทากับ 
120x90 ดังรูปที่ 7.18

 
รูปที่ 7.18 การกำ นดจำน นภาพตอ 1 งานยอย

      1.2  ใ คลิกที่      Generate Snapshot  จะขึ้นดังรูปที่ 7.19

รูปที่ 7.19 แ ดงค ามกา นา (Progress Bar) ำ รับการ รางรูปภาพ
จากไฟล ีดีโอ
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      1.3 ใน นของเมนูบารใ คลิกท่ี Work Instruction ไดผลดังรูปท่ี 7.20

 
รูปที่ 7.20 แ ดง นาจอคูมือการทำงาน

 2. การแ ดงผล (Report)

             2.1 ใ  คลิกท่ี Report (จะทำการเลือกได ลังจากจับเ ลาพรอมท้ัง   

ใ รายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแล ) ดังแ ดงในรูปที่ 7.21

รูปที่ 7.21 ไอคอนรายงาน (Report)

 
 1  เลือก Report
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  2.2 ลังจาก คลิกท่ี Report ใ เลือกท่ี Work Instruction ซ่ึงมี 

รายละเอียดดังรูปที่ 7.22

 

รูปที่ 7.22  แ ดงรายงานคูมือการทำงาน

 ฟงกช่ันมัลติมีเดียมาตรฐานการทำงาน (Multimedia Work Instruction) 

ดังรูปที่ 7.23

รูปที่ 7.23  ไอคอน Autoplay แ ดงมัลติมีเดียมาตรฐานการทำงาน
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 ตั อยางการใชฟงกชั่นมัลติมีเดียมาตรฐานการทำงาน (Multimedia 

Work Instruction) ดังรูปที่ 7.24

รูปที่ 7.24  ตั อยางมัลติมีเดียมาตรฐานการทำงาน
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3. กรณี ึก าที่ 4 : ตั อยางการปรับปรุงการทำงาน

 พนักงานคุมเคร่ืองกลึงอัตโนมัติทำงานกลึง โดยมีข้ันตอนการทำงานดังน้ี

 1. ถอดชิ้นงานเดิมออกจากเครื่อง

 2. ยิบตะไบเ ล็กจากดานขางมาตะไบมุมคมออก

 3. างตะไบเ ล็ก ยิบเ อรเนียรมา ัดขนาด

 4. างเ อรเนียร เอาชิ้นงานใ ลงถัง

 5. ยิบชิ้นงานใ มใ เครื่องและกดปุมเดินเครื่อง

 6. เครื่องจักรทำการกลึงชิ้นงาน (อัตโนมัติ) 

รูปที่ 7.25  ตั อยางการทำงานด ยเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ 

 

พนักงาน
เครื่องจักร
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 ตาราง รุป ัด นการทำงานกอนการปรับปรุง

 จากตาราง รุปผล ัด นการใชงานขางตน จะเ ็นได าทั้งพนักงาน 

และเครื่องจักรยังมีโอกา ในการปรับปรุงประ ิทธิภาพการทำงานไดอีก โดย 

อาจใชทางเลือกตาง ๆ ดังนี้

 1. ลดช งเ ลาของการ างงานลง

 2. เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำน นคน รือจำน นเครื่องจักร

 3. ลดรอบเ ลาในการทำงานตอช้ิน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมผลิตภาพน่ันเอง

 ขั้นตอนการประยุกตใชโปรแกรมตนแบบในปรับปรุงการทำงาน 

ซึ่งมี ิธีการดังนี้

 1. ใ รายละเอียดของโครงงาน (Project) ของการปรับปรุง

      1.1 ใ เลือกกลุมงานที่เราจะ ึก าการทำงาน (โดยกลุมงาน 

ท่ีเราจะทำการ กึ าการทำงานตองมีการ รางข้ันตอนการทำงานใ เรียบรอย) 

แล กด Import File ดีีโอท่ีเราตองการ กึ าเขามาในโปรแกรมดังแ ดงในรูป 

ที่ 7.26

   
    

    
    
    
 

 Idle Time

 Working Time

 Total Time

 % เ ลาการทำงาน

พนักงานคนที่ 1

00:00:40;90

00:01:10;71

00:01:51;62

63.35 %

เครื่องกลึง

00:01:10;94

00:00:40;67

00:01:51;62

36.44 %
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รูปท่ี 7.26 ไอคอนโครงการ (Project)

     1.2 ลังจากกดท่ีปุม Project ใ  รายละเอียดดังแ ดงในรูปท่ี 7.27

 

รูปที่ 7.27 แ ดงรายละเอียดที่อยู Old Method File กอนการปรับปรุง

ใ รายละเอียดของโครงงาน1
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ลังจากท่ีใ รายละเอียดของ Project, Group และ Element ก็ทำการจับเ ลา 

ของงานยอยของ ิธีการปรับปรุงที่ รางขึ้นไ  ดังแ ดงในรูปที่ 7.28

 

รูปที่ 7.28 แ ดงภาพร มเ ลาทั้ง มดที่จับจากไฟล VDO

 2. การแ ดงผล (Report)

             2.1 ใ  คลิกท่ี Report (จะทำการเลือกได ลังจากจับเ ลาพรอมท้ัง 

ใ รายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแล ) ดังแ ดงในรูปที่ 7.29

รูปที่ 7.29 กดปุม Report เพื่อแ ดงรายงาน

 

 
 

1  รายละเอียดเ ลาของแตละงานยอย

ในแตละรอบเ ลาการทำงาน

 

1  เลือก Report

đÙøČ!ĂÜÖú"Ü 
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  2.2 ลังจาก คลิกท่ี Report ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 7-1 ถึง 7-2

 ตารางที่ 7-1 ตาราง รุป ัด นการทำงาน ลังการปรับปรุง

ตารางที่ 7-2 ตารางเปรียบเทียบ ัด นการทำงานกอน- ลังการปรับปรุง

   
    
    
    
    
 

 Idle Time

 Working Time

 Total Time

 % เ ลาการทำงาน

พนักงานคนที่ 1

00:00:00;00

00:01:12;60

00:01:12;60

100.00 %

เครื่องกลึง

00:00:32;74

00:00:39;86

00:01:12;60

54.90 %

 
 

  

        

        

        

        

 

 Idle Time

 Working Time

 Total Time

 % เ ลาการทำงาน

กอน

00:40;90

01:10;71

01:51;62

63.35 %

ลัง

00:00;00

01:12;60

01:12;60

100.00 %

ผลตาง

00:40;90

00:01:90

00:39:02

36.65%

กอน

01:10;94

00:40;67

01:51;62

36.44 %

ลัง

00:32;74

00:39;86

01:12;60

54.90 %

ผลตาง

00:38:20

00:00:82

00:39:02

18.46%

พนักงานคนที่ 1 เครื่องกลึง
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Smart WI 



แน ทางในการขยายผลในการพัฒนาโปรแกรม Smart WI
เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล

คูมือการใชโปรแกรม Smart WI 

1. แน ทางในการพัฒนาโปรแกรม Smart WI

เพ่ือการ เิคราะ การทำงานระ างคนและเคร่ืองจักร

2. แน ทางในการพัฒนาโปรแกรม Smart WI

เพื่อการจัด มดุล ายการผลิต

บทที่ 8
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บทที่ 8
แน ทางในการขยายผลในการพัฒนาโปรแกรม Smart WI 

เพื่อการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล

 ในบท ุดทายของ นัง ือเลมนี ้จะพูดถึงแน ทางในการพัฒนา 

โปรแกรม Smart WI เพ่ือการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอล าจะ ามารถ 

นำไปตอยอดเพ่ือช ยในการปรับปรุงการทำงานของพนักงานในภาคอุต า กรรมไทย 

ไดในรูปแบบใด โดยบทนี้จะขอยกตั อยางมา 2 ั ขอดังตอไปนี้

1. แน ทางในการพัฒนาระบบโปรแกรม Smart WI เพื่อการ ิเคราะ  

การทำงาน ระ างคนและเครื่องจักร

 เครื่องมือในการ ิเคราะ การทำงานทั้ง มดที่กลา มากอน นานี้ 

ถือเปน เครื่องมือที่ไดรับค ามนิยม ำ รับการ ิเคราะ กระบ นการผลิต 

ในภาคอุต า กรรม แตในบางครั้งการ ิเคราะ การทำงานจะตองพิจารณา 

องคประกอบ ลาย ๆ อยางในเ ลาเดีย กัน เชน ิเคราะ ค าม ัมพันธใน 

การทำงานของพนักงาน 2 คน ิเคราะ การทำงานของพนักงานกับเครื่องจักร 

เปนตน การ ิเคราะ ในรูปแบบดังกลา จะนิยมใชเครื่องมือในกลุมที่เรียก า 

การ ิเคราะ กิจกรรมพ ุคูณ (Multiple Activity Analysis) การ ิเคราะ  

กลุมน้ีถือ าทำไดยากเพราะผู งัเกตจะตอง งัเกตองคประกอบมามากก า 1 อยาง 

ไปพรอม ๆ กันในเ ลาเดีย กัน จึงทำใ เทคโนโลยีการถายภาพเคลื่อนไ  

จะมี นอยางมากใ การ ิเคราะ ในรูปแบบดังกลา ทำไดงายและมีประ ิทธิ

ภาพ ดังตั อยางเชนการทำ แผนภูมิคน-เครื่องจักร (Man Machine Chart) 

ซึ่งถือเปนแผนภูมิ นึ่งที่ใชในการ ิเคราะ การทำงานโดยมี เกลเ ลากำกับ

ในแผนภูมิ และเปนแผนภูมิที่ ามารถใชแ ดงค าม ัมพันธของการทำงาน 
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ของพนักงาน ลายคนซ่ึงตองทำงานเก่ีย ของกันต้ังแต องคนข้ึนไป รือคนงาน 

ลายคนซึ่งทำงานร มกันในบริเ ณเดีย กัน รือตองใชเครื่องจักรร มกัน 

ดังรูปที่ 8.1

 โดยจุดมุง มายในการ ิเคราะ แผนภูมินี้ เพื่อที่จะ ิเคราะ กิจกรรม 

ที่ทำร มกันและแยกทำ เพื่อลดเ ลา างงานของพนักงานและเครื่องจักรลง 

รือเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

รูป
ท

ี่ 8
.1
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 จากรูปจะเ ็นได า าก ามารถนำเขาไฟลภาพเคลื่อนไ ที่แ ดง

รายละเอียดแตละองคประกอบท่ีผู เิคราะ นใจก็จะทำใ ผู เิคราะ ามารถ 

ดำเนินการตัดตอกิจกรรม ตลอดจนเก็บคาเ ลา และ ิธีการทำงานทุกองค 

ประกอบภายใตกรอบเ ลาเดีย กันไดอยางงายดายซึ่งจะ งผลใ ผู ิเคราะ  

ามารถลดเ ลา างงานของพนักงานและเครื่องจักรลง งผลใ เกิดการเพิ่ม 

ผลิตภาพในการทำงาน นอกจากน้ียังจะทำใ ผู เิคราะ ามารถ เิคราะ  เพ่ือ 

กำ นดจำน นการค บคุมเครื่องจักรที่เ มาะ มของพนักงาน 1 คนไดโดย 

ดูจากนำประ ิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน และเครื่องจักรมาทำการ 

เปรียบเทียบกันดังตั อยางในตารางที่ 8-1

ตารางที่ 8-1 ตาราง รุปผลการทำงานระ างคนกับเครื่องจักร

2. แน ทางในการพัฒนาโปรแกรม Smart WI เพ่ือการจัด มดุล ายการผลิต

 ประโยชนที่ไดจากการ ิเคราะ เ ลามาตรฐานที่ ำคัญมากขอ นึ่งคือ 

การนำเ ลามาตรฐานมาใชในการ ิเคราะ จัด มดุล ายการผลิต โดยเทคนิค 

การจัด มดุล ายการผลิต (Production Line Balancing) เปนเครื่องมือ 

ตั นึ่งที่ ามารถเพิ่มผลผลิตใ กับภาคอุต า กรรมไดเปนอยางดี และนิยม 

ใชกันมากในปจจุบัน
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Idle Time

Working Time

Total Time:

% เ ลาการทำงาน

พนักงานคนที่ 1

00:00:40;90

00:01:10;71

00:01:51;62

63.35 %

เครื่องกลึง

00:01:10;94

00:00:40;67

00:01:51;62

36.44 %
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 จะขอพูดถึงประโยชนของการจัด มดุล ายการผลิตผานปญ าตั อยาง 

เพื่องายตอการทำค ามเขาใจดังนี้

 ายการผลิตแ ง นึ่งมี ถานีงาน 3 ถานีงานไดแก A,B และ C และมี 

รายละเอียดใน ายการผลิตดังรูปที่ 8.2

  เ ลาในการผลิต ินคาตอ น ยของทั้ง 3 ถานีงาน (นาที/ น ย)

รูปที่ 8.2 แ ดงเ ลาในการผลิต ินคาทั้ง 3 ถานีงาน

 จากรูป จะเ ็นได าเ ลาที่ใชในการผลิตในแตละ ถานีงานไมเทากัน 

โดย นมาก ายการผลิตก็จะประ บปญ าในรูปแบบนี้ทั้ง ิ้น ผลที่เกิดขึ้น 

ในแตละครั้งที่มีการผลิต ินคา 1 ตั คือ ทุกรอบการผลิต ถานีงาน A จะมีการ 

างงาน และในขณะที่ ถานี A างงาน ถานี C กลับมีการรองานถึง 2 นาที ใน

ทุก ๆ รอบการผลิต นอกจากนี้จะทำใ เกิด ินคาคางกระบ นการ (Work in 

Process :WIP) เปนจำน นมาก ลัง ถานีงาน A ดังรูปที่ 8.3

รูปที่ 8.3 แ ดง ินคาตางกระบ นการ (Work in Process :WIP) 

 
3 นาที

A B C
4 นาที 2 นาที

 
3 นาที

A B C
4 นาที 2 นาที

 

ถานีงาน A

จะ างงาน 1 นาที

ถานีงาน C จะ

รองาน 2 นาที
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 จะเ ็นได าการเกิดชิ ้นงานระ างผลิตเปนจำน นมากนั้นทำใ  

อุต า กรรม เกิดผลเ ยี ลายประการ เชน เกิดตนทุนจม จะตองทำการเตรียม 

พ้ืนท่ีเพ่ือทำการเก็บช้ินงานระ างผลิตเ ลาน้ี และ ากมีการเก็บช้ินงานระ าง 

ผลิตไ เปนเ ลานาน ๆ  อาจทำใ ช้ินงานเกิดการเ ือ่ม ภาพไม ามารถนำกลับมา 

ใชงานตอได จากปญ าท่ีกลา มาท้ัง มดจึงเปนท่ีมาของการตอยอดการพัฒนา 

ระบบ าร นเท เพ่ือการ รางมาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอลโดยผ านการนำ 

เทคโนโลยีเทคนิคการจัด มดุล ายการผลิตมาใชในการทำใ ถานีงานแตละ

ถานีงานมีอัตราการผลิตท่ี มดุลกัน รือใกลเคียงกันใ มากท่ี ดุ ดังรูปตั อยาง 

ที่มีการนำเ ลามาตรฐานจากโปรแกรม Smart WI มาใชในการคำน ณการจัด 

มดุล ายการผลิต ทำใ ามารถประมาณ ประ ิทธิภาพการใชงานทรัพยากร 

ตลอดจนประมาณการกำ นดการทำงานล งเ ลาในแตละคาบการ างแผนได

ดังรูปที่ 8.4

 

รูปที่ 8.4 แ ดงตั อยางการคำน ณการจัด มดุล ายการผลิต
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 นอกจากการตอยอดการพัฒนาโปรแกรม Smart WI เพื่อการ ราง 

มาตรฐานการทำงานเชิงดิจิตอลท่ีกลา มาขางตน โปรแกรม Smart WI ยัง ามารถ 

ประยุกตใชกับการ เิคราะ ค ามเ ีย่งในการทำงานได เชน เทคนิค RULA REBA 

เปนตน รือจะมองในมุมของการ าเ ลามาตรฐานด ยเทคนิคอื่น ๆ เชน การ 

ุมงาน (Work Sampling) นอกจากนี้โปรแกรม Smart WI ยัง ามารถนำไป 

พัฒนาระบบการจายคาแรงจูงใจ ตลอดจนการ อนงาน และประเมินการทำงาน 

ของพนักงานเพื่อ นับ นุนการ รางองคกรแ งการเรียนรูอยางยั ่งยืนใน 

อุต า กรรมไทย 
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