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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุภัณฑ์
ผงซักฟอก แผนภูมิกระบวนการไหลถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS เพื่อลดการไหลงานที่ไม่
จ าเป็นออกจากกระบวนการ การรวมงานท่ีคล้ายกันเข้าด้วยกัน และจัดเรียงใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลของสายการผลิตโดยการ
ลดความสูญเปล่าที่เกิดจากคนท างานมากเกินไปและลดระยะการไหลของผลิตภัณฑ์จากสถานีงานด้วยการวางผังเครื่องจักรใหม่ 
ผลการปรับปรุงปรากฏว่าสามารถลดคนท างานลงจาก 12 คน เหลือ 9 คน ระยะการไหลของเครื่องจักร A ลดลงจาก 31.36 
เมตร เป็น 24.41 เมตร เครื่องจักร B ลดลงจาก 26.48 เมตร เป็น 24.41 เมตร รอบเวลาของเครื่อง A และ B ลดลงจาก 397 
วินาที เป็น 319 วินาที และ 354 วินาที เป็น 319 วินาทีตามล าดับ เป็นผลให้สมดุลสายการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 72% เป็น 92% 

ค าส าคญั : ความสูญเปล่า, กระบวนการบรรจุภณัฑ์ผงซักฟอก, สมดุลสายการผลติ 
 
Abstract 

This study aims to apply the ECRS technique to cut wastes in the detergent packaging process. 
The improvement uses the process flow charts to analyze data by using the ECRS principles. In order to 
cut unnecessary workflow from the process, combining similar tasks and rearrange work operations to 
balance the production line by reducing the wastes caused by too many workers and reducing a product 
flow distance from the work station with the new machine layout. The improvement results show that 
workers reduced from 12 to 9 people. The flow distance of machine A reduced from 31.36 to 24.41 meters; 
machine B reduced from 26.48 to 24.41 meters. The Cycle time of machines A and B decreased from 397 
to 319 seconds and 354 to 319 seconds. From the improvement, resulting in the production line balance 
increased from 72% to 92%. 

Keywords : Wastes, detergent packaging process, production line balance 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มุ่งเน้นกิจกรรม
การปรับปรุง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต คุณภาพ
และบริการของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิต หรือการลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็นต้น [1] การปรับปรุง
เหล่านั้นเป็นกิจกรรมภายในองค์กรที่สามารถควบคุมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้ง่ายและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
 โรงงานกรณีศึกษาเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยกระบวนการผลิตผงซักฟอกเป็น
สายการผลิตหนึ่งของบริษัท จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอกเกิดความสูญเปล่าเป็น
จ านวนมาก สมดุลสายการผลิตอยู่ในระดับต่ าที่ร้อยละ 72 
กระบวนการมีเครื่องจักร 2 กลุ่ม (กลุ่ม A และ B) มีพนักงาน
ในกระบวนการ 12 คน เมื่อท าการวิเคราะห์งานพบปัญหาที่
ท าให้เกิดความสูญเปล่า เช่น กระบวนการไหลงานที่ไม่
เหมาะสม พนักงานมากเกินความจ าเป็น เกิดความสูญเปล่า
ในกระบวนการ [2] จึ งมี ค วามจ า เป็ นต้ อ งปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ [3] 
โดยก าจัดขั้นตอนที่ไม่เพิ่มมูลค่าในกระบวนการออก ล าดับ
ขั้นตอนการท างานเพื่อให้การท างานเป็นระบบมากขึ้น 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS การจัดสมดุล
สายการผลิต การปรับปรุงผังเครื่องจักร หรือการวิเคราะห์
แผนภูมิการไหล มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและอย่างแพร่หลาย
อาทิเช่น สุจินดา ศรัณย์ประชา [4] ปรับปรุงก าลังการผลิต
ของสายการผลิตช้ินส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยใช้การศึกษางานและ
เวลาในกระบวนการผลิต วิเคราะห์และระบุความสูญเปล่า 
ใช้หลักการท าไม-ท าไมวิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหา 
น าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ผลจากการปรับปรุงลดการใช้พนักงานลง 6 คน จาก
ที่วางแผนไว้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และประหยัดการใช้
พื้นที่ในกระบวนการผลิตลงได้ 103 ตารางเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 22.85 สรณ์ศิริ เรืองโลก [5] ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสมดุล
ในแต่ละสถานีการและการลดของเสียในกระบวนการผลิต
ให้กับบริษัทกรณีศึกษาที่ผลิตสมอลล์เอิร์ทลีคเบรกเกอร์ ก่อน
การปรับปรุงพบว่าเกิดความไม่สมดุลที่สายการผลิตท าให้

ประสิทธิภาพของสายการผลิตมีค่าต่ า  จากนั้นได้ท าการ
ปรับปรุงสายการผลิตโดยใช้หลักการ ECRS แล้วท าการจัด
สมดุลการผลิตใหม่ ภายหลังการปรับปรุงพบว่าสามารถลด
จ านวนพนักงานจาก 13 คน เหลือ 12 คน และประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.14 เป็นร้อยละ 
87.80 สมประสงค์ โพนาคา และพีรเดช สุวิทยารักษ์ [6] ได้
ประยุกต์ใช้หลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และ
เทคนิค ECRS ถูกน ามาใช้เพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการ
ประกอบล าโพงขนาดเล็ก โดยการเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์
การท างานและลดขั้นตอนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน 
ผลการปรับปรุงสามารถลดกระบวนการการท างานจากเดิม 
19 กระบวนการ เหลือ 16 กระบวนการ ลดจ านวนพนักงาน
จาก 19 คน เหลือ 16 คน และลดรอบเวลาการผลิตจาก 
135.69 วินาทีต่อช้ิน เป็น 97.11 วินาทีต่อช้ิน เวลาที่ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 28.43 พัชรี ภัทรธาดาเกียรติ และดาริชา สุธี
วงศ์ [7] น าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
เวลาน าในการผลิตเครื่องดื่มเข้มข้นโดยยังคงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไว้ให้ได้ตามมาตรฐาน แนวคิดและหลักการที่ใช้ใน
การประเมิน กระบวนการ คือ แนวคิดลีน การวิเคราะห์ความ
สูญเปล่า 7 ประการ การตั้งค าถาม 5W1H และการลดเวลา
ปฏิบัติการตามหลัก ECRS ผลจากการทดสอบกระบวนการ
ใหม่พบว่าสามารถลดเวลาน าการผสมเครื่องดื่มต่อ 1 รอบ
การผสมลงจากเดิมได้ประมาณ 23.4 % ซึ่งแนวทางการ
ปรับปรุงที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถน าไปสร้างเป็นขั้นตอน
มาตรฐานในการผลิตเครื่องดื่มเข้มข้น กฤต จันทรสมัย และ
อรอุมา ลาสุนนท์  [8] น าเสนอแนวทางการออกแบบผัง
โรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตประตูไม้บานเลื่อน โดย
การประยุกต์ใช้หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ
และหลักการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการผลติ เพื่อลด
เวลาในการท างาน เวลาในการเคลื่อนที่และเวลาในการผลิต
รวมต่อชุดให้น้อยลง ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลา
ในการท างานโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 จากเดิม 51.90 
ช่ัวโมง เหลือ 48.30 ช่ัวโมง ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่
ประมาณร้อยละ 80 จากเดิม 43.30 นาที เหลือ 8.80 นาที 
และลดระยะเวลาในการผลิตรวมประมาณร้อยละ 8 จากเดิม 
52.60 ช่ัวโมงต่อชุด เหลือ 48.40 ช่ัวโมงต่อชุด อมรรัตน์ ปิ่น
ชัยมูล และคณะ [9] ศึกษาและปรับปรุงสายการผลิตช้ินส่วน
รถยนต์กรณีศึกษาสายการผลิต Power main A-Plat No.1 
ซึ่งมีปริมาณการค้างส่งร้อยละ 16.50 จากการศึกษาปัญหา
เบื้องต้นพบว่า การผลิตใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการผลิต
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ที่ยุ่งยากซับซ้อน การปรับปรุงเริ่มจากการศึกษากระบวนการ
ผลิตโดยใช้เครื่องมือการศึกษาวิธีการท างาน และการศึกษา
เวลา ท าการจ าแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานตามหลักการความสูญเปล่า 7 ประการ จากนั้นใช้
แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหา 
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้วย
หลักการ ECRS ซึ่งผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่าเวลาในการ
ท างานสถานีงานที่  1 ลดลงจากเดิม 17.27 วินาทีต่อช้ิน 
เหลือ 14.93 วินาทีต่อช้ิน คิดเป็นร้อยละ 13.55 และจาก
การปรับปรุงในสถานีงานที่ 2 มีเวลาการท างานก่อนการ
ปรับปรุง 19.21 วินาทีต่อช้ิน ลดลงเหลือ 15.70 วินาทีต่อช้ิน 
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 ส่งผลท าให้จ านวน
ช้ินงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 187 ช้ินต่อช่ัวโมง เป็น 220 ช้ินต่อ
ช่ัวโมง มีค่าสมดุลการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 84.73 เป็น 
ร้อยละ 90.89 และปริมาณการค้างส่งลดลงจาก ร้อยละ 
16.50 เหลือ ร้อยละ 13.22 
 
3. การด าเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานจะด าเนินการตามหลักการ PDCA มี
ขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การศึกษากระบวนการ
ท างาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอแนว
ทางการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง การตรวจสอบผล
การแก้ไข การสรุปผลการปรับปรุง และการจัดท ามาตรฐาน 
ดังรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก 
 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

3.2 ศึกษากระบวนการท างาน 
 ศึกษากระบวนการบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก  ตั้งแต่การ
บรรจุผงซักฟอกลงถุง ซีลถุงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ไป
ยังเครื่องตรวจช่ังน้ าหนักจุดที่  1 (Weigh checker) และ
เคลื่อนที่ไปเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ลงหีบห่อแล้วผ่านเครื่องตรวจ
ช่ังน้ าหนักจุดที่  2 (Weigh checker) เข้าเครื่องปิดหีบห่อ 
(Case closer) ออกมาเป็นสินค้าพร้อมจ าหน่ายซึ่งจะถูกยก
ลงพ า เลทด้ วยหุ่ น ยนต์  (Robot) ดั งรูป ที่  2 แสด งผั ง
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก 

 

 
 

รูปที่ 2 ผังกระบวนการบรรจุภณัฑ์ผงซักฟอกก่อนปรับปรุง 
 
 

ศึกษา
กระบวนการ

รวบรวม
ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

เสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

ด าเนินการแก้ไข
ปัญหา

ผลการแก้ไข

สรปผลการ
ด าเนินงาน

จัดท ามาตรฐาน

No

Yes
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการท างานและจด

บันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต จากนั้นท าการค านวณหา
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเทียบค่ าท างานจริงกับค่ า
มาตราฐาน และเทียบค่าที่ค านวณได้จากการศึกษากับค่า
มาตราฐานเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป ตาราง
ที่ 1 แสดงข้อมูลเวลาและการผลิตต่อกะของสายการผลิต 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเวลาและการผลิต 

ล ำดับ รำยกำร 
เครื่อง 

A 
เครื่อง 

B 

1 
เวลาท างานต่อกะ (นาที) 400 400 
เวลาหยุดเครื่อง (นาที) 52.05 41.65 
เวลาท างานจริง (นาที) 347.95 358.35 

2 

ความเร็วผลิต (ถุง/นาที) 60 70 
บรรจุหีบห่อ (ถุง/กล่อง) 72 72 
จ านวนกล่อง (กล่อง/กะ) 289 348 
รวมกล่องต่อกะ (กล่อง) 637 

3 
เป้าหมายต่อกะ (กล่อง) 650 
ผลต่าง (กล่อง) -13 

 
3.4 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

สายการผลิตนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องจักรบรรจุ
ผงซักฟอกลงถุง 2 เครื่อง ได้แก่เครื่องจักร A เครื่องจักร B 
เครื่องบรรจุลงหีบห่ออัตโนมัติ (Auto Pack) เครื่องปิดหีบห่อ 
(Case Closer)  และหุ่นยนต์ในการยกสินค้าลงพาเลท มี
พนักงานท้ังหมด 12 คน ประจ าจุดต่าง ๆ (ดังรูปที ่2) 

ท าการศึกษาขั้นตอนการไหลของเครื่องจักร A และ
เครื่องจักร B โดยการใช้แผนภูมิการไหล รูปที่  3 แสดง
ตัวอย่างแผนภูมิการไหลงานของเครื่องจักร A และในตาราง
ที่  2 แสดงสรุปจ านวนกิจกรรมก่อนการปรับปรุงของ
เครื่องจักร A และ B 
 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิการไหลงานของเครื่องจักร A 

 

ตารางที่ 2 สรุปกิจกรรมจากแผนภูมิการไหลก่อนปรับปรุง 
Activity Symbol M/C A M/C B 

Operation  18 17 
Transport  9 9 
Delay  4 4 
Inspection  0 0 
Storage  0 0 

 

จากการจับเวลาการท างานของพนักงานเป็นเวลา 90 
วินาที  โดยสายการผลิตเป็นการท างานแบบต่อเนื่ อง
(Continuous flow) แบบ Semi-Auto ซึ่งท างานโดยตลอด  
น าเวลาการท างานและเวลาว่างงานของพนักงานแต่ละคนมา
หาประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคนและหาค่ า
ประสิทธิภาพรวมของสายการผลิตพบว่ามีค่าอยู่ที่ร้อยละ 72 
ดังแสดงในรูปที่ 4 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในสายการผลิต 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 

4. การเสนอแนวทางปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุง 
4.1 หลักการ ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการ  

โดยการแยกขั้นตอนกระบวนการผลิตว่าขั้นตอนใด
สามารถขจัดออกได้ หรือสามารถรวมการท างานเข้าด้วยกัน
ได้ จากการเก็บข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิการไหล (Flow 
process chart) ในการแยกขั้นตอนการท างานโดยใช้หลัก 
ECRS ของเครื่องจักร A โดยจะลดขั้นตอนการท างาน
พนักงานคนที่ 1 ให้จัดถุงเพียงคนเดียว โดยไม่ต้องมีพนักงาน
คนที่ 2 ช่วยจัดถุงและรวมการท างานของพนักงานโยนถุงให้
พนักงานจัดเรียงถุงท าเพียงคนเดียว ในการแยกขั้นตอนการ
ท างานโดยใช้หลัก ECRS ของเครื่องจักร B โดยจะรวมการ
ท างานของพนักงานโยนถุงให้พนักงานจัดเรียงถุงท าเพียงคน
เดียวเหมือนกับเครื่องจักร A  เพื่อท าให้รอบการท างานลดลง 
และสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 ผังกระบวนการบรรจภุัณฑ์ผงซักฟอกหลังปรับปรุง 
 

4.2 หลักการจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) 
จากผังกระบวนการตามรูปที่ 2 ที่กล่าวมาข้างต้น จะ

เห็นว่าในการท างานของพนักงานในสายการผลิตในบางสถานี
งานใช้พนักงานถึง 2 คน คือ พนักงานสถานีจัดถุงวางลงล็อค  
พนักในสถานีจัดเรียงถุงเป็นแถว และพนักงานในสถานีบรรจุ
ลงหีบ ซึ่งพนักงานดังกล่าวท าหน้าที่เหมือนกันท าให้เกิดการ
ว่างงานขึ้น ดังนั้นจึงจะท าการลดพนักงานลงจาก 2 คน 

เหลือเพียง 1 คน ในจุดที่ 1 พนักงานวางถุงลงล็อคโดยควบ
รวมการท างานระหว่างพนักงานโยนถุงเข้ากับพนักงานจัดถุง
โดยใช้สายพานในการล าเลียงถุงแทนการใช้พนักงาน ในจุดที่ 
2 พนักงานบรรจุก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากถุงผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
ล าเลียงเข้าเครื่อง Auto Pack มีจ านวนทั้ งหมด 12 ถุง 
แบ่งเป็น 2 แถวๆ ละ 6 ถุง จึงต้องค านวนหาพื้นที่ในการ
ท างานและความเร็วสายพานที่จะใช้ได้ดังนี้ ความกว้างถุง 6 
เซนติเมตร จัดเรียงทั้งหมด 6 ถุงเท่ากับ 36 เซนติเมตร และ
ซีลปิดปากถุงจากเครื่องจักรมีระยะห่างระหว่างถุง 3 
เซนติเมตร มีทั้งหมด 5 ช่องในระหว่าง 6 ถุง 3 x 5 = 15 
เซนติเมตร ดังนั้นจึงมีระยะห่างระหว่างถุงแต่ละถุงเท่ากับ 9 
เซนติเมตร โดยเครื่องจักร A มีความเร็วเครื่อง 60 ถุง/นาที 
ค านวณความเร็วสายพานได้ดังนี้ 

 

 v =
S

t
= (

60ถุง

นาที
) x (

9ซม.

ถุง
) x (

1นาที

60วินาที
) = 9 ซม./วินาที 

 

ดั้งนั้น ความเร็วของสายพานอยู่ที่  9  เซนติเมตร/วินาที  
และเครื่องจักร B มีความเร็ว 70 ถุง/นาที  จะค านวณ
ความเร็วสายพานโดยที่ต้องการระยะห่างระหว่างถุงเท่าเดิม
คือ 9 เซนติเมตร/ถุง ความเร็วสายพานที่ 70x9/60 = 10.5 
เซนติเมตร/วินาที 

 
5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ข้อมูลเวลาและการผลิต  
 ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเวลาและประสิทธิภาพการผลิต
หลังจากด าเนินการปรับปรุง ส าหรับตารางที่ 4 และตารางที่ 
5 แสดงจ านวนกิจกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการ
ปรับปรุงของเครื่องจักร A และ B 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลเวลาและการผลิตหลังการปรับปรุง 

ล ำดับ รำยกำร 
เครื่อง 

A 
เครื่อง 

B 

1 
เวลาท างานต่อกะ (นาที) 400 400 
เวลาหยุดเครื่อง (นาที) 49.08 39.16 
เวลาท างานจริง (นาที) 350.92 360.84 

2 

ความเร็วผลิต (ถุง/นาที) 60 70 
บรรจุหีบห่อ (ถุง/กล่อง) 72 72 
จ านวนกล่อง (กล่อง/กะ) 292 350 
รวมกล่องต่อกะ (กล่อง) 642 

3 
เป้าหมายต่อกะ (กล่อง) 650 
ผลต่าง (กล่อง) -8 
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ตารางที่ 4 สรุปแผนภูมิการไหลหลังการปรับปรุง M/C A 

Activity Symbol 
M/C A Diff 

Before After 
Operation  18 16 2 
Transport  9 9 0 
Delay  4 4 0 
Inspection  0 0 0 
Storage  0 0 0 

 
ตารางที่ 5 สรุปแผนภูมิการไหลหลังการปรับปรุง M/C B 

Activity Symbol 
M/C B Diff 

Before After 
Operation  17 16 1 
Transport  9 9 0 
Delay  4 4 0 
Inspection  0 0 0 
Storage  0 0 0 

 
5.2 สมดุลสายการผลิต 
 จากการจัดสมดุลสายการผลติด้วยการวางผงัเครื่องจักร
ใหม่สามารถลดพนักงานจาก 12 คนเหลือ 9 คน คิดเป็น
อัตราผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ท าให้พนักงานสามารถ
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น การว่างงานของพนักงาน
ลดลงและพนักงานมีอัตราการท างานใกลเ้คียงกัน โดยมีอัตรา
สมดุลการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 กราฟแสดงประสิทธิภาพการท างานหลังปรับปรุง 
 

 จากการปรับปรุงรอบเวลาในการผลิตลดลงเครื่องจักร 
A จาก 397 วินาที เหลือ 319 วินาที และเครื่องจักร B ลดลง
จาก 354 วินาที เหลือ 319 วินาที ระยะทางการไหลงานของ

เครื่องจักร A ลดลงจาก 31.36 เมตร เหลือ 24.41 เมตร ลด
ระยะทางลงได้ 6.95 เมตร  เครื่องจักร B ลดลงจาก 26.48 
เมตร เหลือ 24.41 เมตร ลดระยะทางลงได้ 2.07 เมตร 
 
6. สรุป 
 จากการปรับปรุงเพื่ อลดความสูญ เปล่าและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก สามารถ
ลดพนักงานในสายการผลิตลงได้ 3 คน คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ต้นทุนแรงงานต่อเดือนที่ลดลงจาก 216,000 บาทต่อเดือน 
เหลือ 162,000 บาทต่อเดือน (1 คน  เงินเดือน 18,000 
บาท) หรือลดลงร้อยละ 25 ต่อเดือน ระยะการไหลของ
เครื่องจักร A ลดลงจาก 31.36 เป็น 24.41 เมตร เครื่องจักร 
B ลดลงจาก 26.48 เป็น 24.41 เมตร รอบเวลาของเครื่อง A 
และ B ลดลงจาก 397 เป็น 319 วินาที และ 354 เป็น 319 
วินาทีตามล าดับ เป็นผลให้สมดุลสายการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 72 เป็นร้อยละ 92 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS 
สามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทางโรงงานตลอดจนผู้สนใจสามารถน า
แนวทางการปรับปรุงจากงานวิจัยนี้เพื่อไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
สายการผลิตอื่น ๆ ภายในโรงงานต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโรงงานตัวอย่างที่อนุเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ ที่ ให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงเป็นอย่างดี   
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