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บทคัดย่อ
การปรับปรุงผลิตภาพ เป็ นกลยุทธ์หลักทีใ ช้ในการเพิม ศักยภาพสําหรับการแข่งขันกันในตลาดโลก จากการศึกษา
การทํางานของพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พบว่า จํานวนพนักงานขนส่งไม่เหมาะสมกับภาระงานที
ได้รบั มอบหมาย ทําให้พนักงานขนส่งมีเวลาว่างทีเ กิดจากการรองาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครังP นีP คือ 1) เพือกําหนด
จํานวนพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทีเ หมาะสมทีส ุด และ 2) เพือ วัดความสามารถในการออกแรงดึงและ
แรงดัน สถิต ของพนัก งานขนส่งในสายการผลิต ฮาร์ดดิส ก์ไ ดร์ฟ ในการแก้ปญั หาเรือ งจํานวนพนัก งาน ทําได้โ ดยใช้
การศึก ษาการทํางาน กําหนดงานย่อ ยของพนัก งานขนส่ง ระยะทางการขนส่ง เวลาในการขนส่ง และคํานวณเวลา
มาตรฐานในการทํางานของพนักงาน จากนันP จึงคํานวณจํานวนพนักงานขนส่งน้อยทีส ุดทีส ามารถรับภาระงานได้มากทีส ุด
โดยพิจารณาจากค่าเวลามาตรฐาน ทําให้ลดจํานวนพนักงานขนส่งลงได้ 3 คนต่อกะ หรือ 6 คนต่อวัน ซึง เป็ นการเพิม ผลิต
ภาพการทํางานของพนักงานขนส่งได้ 37.5 % ในส่วนของการประเมินความสามารถในการออกแรงดึงและแรงดันสถิตของ
พนักงานขนส่ง เป็นการวัดความหนักของภาระงานการเคลือ นรถเข็นและฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เครือ งชังสปริ
 งวัดค่าแรงใน
ขณะทีร ถเข็นเคลือ นที และวัดความสามารถในการออกแรงโดยใช้เครืองมือวัดแรงสถิตของพนักงานขนส่งจํานวน 39 คน
ผูช้ าย 21 คนและผูห้ ญิง 18 คน ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า ความสามารถในการออกแรงดึงและแรงดันสถิตสูงสุดของ
พนักงานผูช้ ายเท่ากับ 16.23 และ 15.40 กิโลกรัม และค่าดังกล่าวของพนักงานผูห้ ญิงเท่ากับ 10.97 และ 8.37 กิโลกรัม
ตามลําดับ ผลทีไ ด้จากงานวิจยั นีPสรุปได้ว่าการวัดงานจึงเป็นเครือ งมือหนึงทีใ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานขนส่งได้
คําสําคัญ : การวัดงาน การศึกษาการทํางาน การทํางานขนส่ง ค่าเผือ เวลามาตรฐาน การออกแรงสถิต ความสามารถใน
การออกแรงของมนุษย์ ความสามารถในการออกแรงสูงสุดเท่าทีม นุษย์จะกระทําได้โดยสมัครใจ
Abstract
The improvement of productivity is necessary in remaining competitive in a global market. The objectives
of this study were to determine the optimal number of transportation operators in hard disk drive manufacturing
processes and to measure the static push and pull strengths of these operators. The work elements of the
transportation operation were identified. Traveling distances and transportation time were measured and
standard time was determined. Finally, the minimum number of transportation operators was calculated using
this standard time and it was found that the number of operators could be decreased to 3 per shift or 6 per day
resulting in a 37.5% productivity improvement. Pull and push strengths of the 39 participants (21 males and 18
females) were measured at the handle height of the wagon using a static strength measurement system. The
means, standard deviations, and percentiles of strength data were computed. The results showed that the
highest pull and push strengths of males were 16.23 and 15.40 kg respectively, whereas those of females were
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10.97 and 8.37 kg respectively. The lowest pull and push strengths of males were 4.73 and 4.23 kg
respectively, whereas those of females were 3.40 and 3.60 kg respectively. It was concluded that work
measurement was an important tool in the increase of productivity of the transportation operation.
Keywords: Work Measurement, Work Study, Transportation Operation, Allowance, Standard Time, Static
Strength, Human Strength, Maximum Voluntary Exertion
1. บทนํา
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นหนึงในอุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข นาดใหญ่ ที ม ี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก ป จั จุ บ ัน
เทคโนโลยีการผลิตชินP ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้พฒ
ั นาไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการปรับปรุง
และพัฒนาการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง ขึPน [1] การ
ผลิต ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ได้มกี ารแข่งขันทังP ทางด้านคุณภาพ
และราคาของฮาร์ดดิสก์ แต่เนืองจากเทคโนโลยีทใี ช้การ
ผลิตนันP มีความก้าวหน้าและใกล้เคียงกัน ผูผ้ ลิตฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ จึงให้ความสําคัญต่อ การลดต้น ทุนการผลิต โดยหา
แนวทางกลยุทธ์และวิธกี ารต่างๆ มาใช้ในการจัดการระบบ
การผลิต เพือ เพิม ประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างโอกาส
ในการแข่ ง ขัน ให้ม ีม ากขึPน การปรับ ปรุ ง ผลิต ภาพเป็ น
วิธกี ารหนึงในการเพิม ขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึนP
และใช้ทรัพยากรทีมอี ยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด การศึกษา
การทํา งานและการวัด งาน เป็ น เทคนิ ค หนึ ง ทีใ ช้ใ นการ
ปรับปรุงผลิตภาพ [2] และได้มกี ารนําเทคนิคดังกล่าวไปใช้
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดจํานวนพนักงานให้เหมาะสม [3],
[4], [5]
การจัดการเกียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานนับเป็ นปจั จัยหนึงทีส ่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของสถานประกอบการ การออกแบบการทํางาน
ให้แ ก่พ นัก งานนันP จะต้องคํานึงถึงทังP ความปลอดภัย ของ
พนักงานและประสิทธิภาพ หากมีการบาดเจ็บหรือความ
ไม่ส บายอัน เนือ งจากการทํางานแล้ว ย่อ มส่งผลต่ อ ผลิต
ภ าพ ด้ ว ย ดั ง นั P น จึ ง มี ค ว ามจํ า เป็ น ที ต้ อ งท ร าบขี ด
ความสามารถในการทํางานของพนักงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิง ขีดความสามารถในการทํางานโดยใช้แรง ดังเช่น การยก
การดันหรือการเข็น และการดึงหรือการลาก [6] ดังนันP ตัว
พนักงานเองจําเป็นอย่างยิง ทีจ ะต้องทราบขีดความสามารถ
ในการออกแรงของตนเองและพยายามทีจ ะไม่ออกแรงเกิน
ค่ า ดั ง กล่ า วเพื อ ป้ องกั น อั น ตรายที จ ะเกิ ด ขึP น [7] ซึ ง
โดยทัวไปแล้

วพนักงานไม่ควรออกแรงเกินค่า 15% ของ

ความสามารถในการออกแรงสูงสุด (Maximum Voluntary
Exertion) สําหรับการทํางาน 8 ชัวโมงต่

อเนืองกัน [8]
ั
ปจจัยทีมผี ลต่ อการเคลือ นย้ายวัตถุด้ว ยการดึงหรือ
ดัน แบ่งเป็ น 3 ปจั จัย คือ 1) ปจั จัยทีเกีย วกับงานและ
สถานทีท าํ งาน ได้แก่ ระยะทางการเคลือนย้าย ความถีของ
การทํางาน ความสูงของระยะมือ จับ และนํP าหนัก ในการ
ั ยทีเ กีย วกับวิธกี ารทํางานและท่าทางใน
เคลือ นย้าย 2) ปจจั
การทํางาน ได้แก่ ระยะของเท้าถึงรถเข็น ระยะห่างระหว่าง
เท้าทังP สอง ค่าสัมประสิทธิ -แรงเสียดทาน และความเร็วใน
ั ยเนืองจากตัวพนักงานเอง ได้แก่ เพศ
การเดิน และ 3) ปจจั
และนํP าหนักของร่างกาย [9] ปจั จุบนั การเคลือนย้ายวัส ดุ
ด้วยแรงคนโดยการดันและการดึงมีแนวโน้มเพิม ขึนP และมัก
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลือนย้ายทีสําคัญคือ รถเข็น ซึงมี
นํPาหนักบรรทุกอยู่ระหว่าง 2-1,500 กิโลกรัม และมีระยะ
ทางการเข็นอยู่ระหว่าง 9-500 เมตร แต่การใช้รถเข็นขน
ย้ายสิง ของต่างๆ ไม่ได้เป็นการช่วยผ่อนแรงเสมอไป ดังนันP
จําเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิงานทีเ หมาะสมเพือช่วยลดแรงใน
การปฏิบ ัติง านและการบาดเจ็ บ จากการปฏิบ ัติง านให้
น้อยลง [10] ซึงการออกแรงดันหรือแรงดึงจะแปรผันตรง
กับนํPาหนักของรถเข็นทีเ พิม ขึนP ถ้าของทีบ รรทุกในรถเข็นมี
นํPาหนักมากขึนP ก็จะทําให้พนักงานต้องออกแรงทีม อื ในการ
เข็นมากขึนP ด้วย [11]
บริษัท กรณีศ ึก ษาในงานวิจ ัย นีP เป็ น บริษัท ผู้ผ ลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึง มีการผลิตผลิตภัณฑ์หลักอยู่ 2 ชนิด คือ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด 2.5 นิPว สําหรับคอมพิวเตอร์แบบ
กระเป๋าหิPว (Notebook Computer) และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ขนาด 3.5 นิPว สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal
Computer) จากการเข้าไปศึก ษาเบืPอ งต้น พบว่า มีความ
สูญเปล่าเกิดขึPน ในกระบวนการผลิต อัน เนือ งจากการรอ
คอยงานของพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
นอกจากนีPลกั ษณะการทํางานของพนักงานขนส่งเป็ นการ
เข็นรถเข็นซึง บรรจุฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในกระบวนการผลิตโดย
มีร ะยะเวลาการทํา งานประมาณ 10.5 ชัวโมงต่

อ วัน
งานวิจ ัย นีP จึง ศึ ก ษาการทํ า งานของพนั ก งานเพือ เพิ ม
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ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจากทรัพยากรทีม อี ยู่เดิม
โดยใช้เ ทคนิ ค การวัดงานด้ว ยการจับ เวลาโดยตรง [12]
เพือกําหนดค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time) โดยมี
วัต ถุประสงค์ของการศึก ษา คือ 1) เพือกําหนดจํานวน
พนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทีเ หมาะสม
ทีส ุด และ 2) เพือประเมินความสามารถในการออกแรงดึง
และแรงดัน สถิ ต ของพนั ก งานขนส่ ง ในสายการผลิ ต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นีPแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 การศึกษาภาระงานและวิ เคราะห์อตั รากําลัง
ของพนักงานขนส่งในสายการผลิ ต มีขนตอน
ัP
ดังนีP
ั บนั
1. ศึกษาวิธกี ารปฏิบตั งิ านของพนักงานขนส่งในปจจุ
และการไหลของงาน
2. เลือกพืนP ทีท ที าํ การศึกษา
3. วิเคราะห์งานของพนักงานขนส่งในพืนP ทีท ที าํ การศึกษา
4. กําหนดวิธกี ารทํางานมาตรฐาน
5. กําหนดขนาดตัวอย่าง
6. เก็บรวบรวมข้อมูลและทําการวัดงาน
7. กําหนดค่าเวลาเผือ และคํานวณค่าเวลามาตรฐานในการ
ทํางาน
8. คํานวณหาจํานวนพนักงานขนส่งทีเ หมาะสมทีส ดุ
9. วิเคราะห์และสรุปผล
2.2 การศึ กษาความสามารถในการออกแรง
สถิ ต และประเมิ น ภาระงานของพนั ก งานขนส่ ง ใน
สายการผลิ ต มีวธิ กี ารเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
งานวิจยั เป็นดังนีP
1. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผูถ้ ูกทดสอบ
เครือ งมือและอุปกรณ์ทใี ช้มดี งั นีPคอื เครืองชังนํ
 P าหนัก
และเครือ งวัด ส่ ว นสูง การเก็บ ข้อ มูล คุ ณลัก ษณะทาง
กายภาพเป็ น การเก็บข้อ มูล เกีย วกับ อายุ เพศ นํP าหนัก
ส่วนสูง และประสบการณ์ทํางานของผูถ้ ูกทดสอบ จากนันP
ทํา การวิเคราะห์ข ้อ มูล คุณ ลัก ษณะทางกายภาพ โดย
คํานวณหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูล
คุณลักษณะทางกายภาพ
2. การศึกษาภาระงานของพนักงานขนส่ง
อุปกรณ์ทใี ช้ในการปฏิบตั งิ านขนส่งมีดงั นีP คือ รถเข็น
ชินP งาน และถาดใส่ชนPิ งาน การเก็บข้อมูลเกีย วกับภาระงาน
ประกอบด้วย นํP าหนักและขนาดของรถเข็น ชิPนงาน และ

ถาดใส่ชPนิ งาน ความหนักของภาระงานนันP พิจารณาจาก
แรงทีใ ช้ในการเข็นเพือให้รถเข็นเคลือนที ซึงวัดโดยเครือง
ชังสปริ
 ง จากนันP ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลความหนักของภาระ
งาน โดยคํานวณหาค่านํPาหนักรวมของการขนส่งแต่ละรอบ
และแรงทีใ ช้ในการเคลือ นทีร ถเข็น
3. การศึก ษาความสามารถในการออกแรงสถิต ของ
พนักงานขนส่ง
เครือ งมือทีใช้คอื เครืองมือ วัดแรงสถิต (Jackson
strength measurement system) โดยทําการวัดความ
สามารถในการออกแรงดึง และดัน ของพนัก งานทีร ะดับ
ความสูง 90 เซนติเมตร ซึงเท่ากับ ระดับความสูงของ
รถเข็น ทีใช้ในการขนส่ งฮาร์ดดิส ก์ไ ดร์ฟ ในสายการผลิต
การออกแรงเป็นการใช้แรงจากท่อนแขนเป็นส่วนใหญ่
ท่าทางในการออกแรงเป็ นดังนีP ผู้ถูกทดสอบยืนเท้า
ทังP สองข้างห่างจากกัน 30 เซนติเมตร มือทังP สองข้างกํามือ
จับของอุปกรณ์ทดสอบไว้ โดยจัดให้แขนท่อนบนของผูถ้ ูก
ทดสอบขนานชิดกับลําตัว และแขนท่อนล่างขนานกับพืPน
(แขนท่อนบนตังP ฉากกับแขนท่อนล่าง) ให้ผถู้ ูกทดสอบออก
แรงสูงสุดในระยะเวลา 5 วินาที โดยในช่วง 2 วินาทีแรก
เป็นช่วงของการเริม ออกแรง ส่วนในช่วง 3 วินาทีถดั มาเป็น
ช่วงทีอ อกแรงให้สงู สุด จากนันP นําค่าแรงทีว ดั ได้ในช่วงนีPไป
คํานวณหาค่าเฉลีย ผลทีไ ด้เป็นค่าความสามารถในการออก
แรงในครังP นันP ๆและมีห น่ ว ยเป็ น กิโ ลกรัม จากนันP ทําการ
วิเ คราะห์ โ ดยการคํ า นวณหาค่ า เฉลีย ส่ ว นเบีย งเบน
มาตรฐาน
4. การประเมินภาระงานของพนักงานขนส่ง
การประเมินภาระงานของพนักงานขนส่งผู้ชายและ
ผูห้ ญิงทําได้โดยนําค่าร้อยละ 15 ของค่าความสามารถใน
การ อ อ ก แร งส ถิ ต สู ง สุ ด ข อ งพนั ก งาน แต่ ล ะ ค น มา
เปรีย บเทีย บกับความหนัก ของภาระงานการเข็น รถเข็น
ภาระงานดังกล่าวนีPเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมซึงวัดจากค่าแรง
เสียดทานของพืนP ในขณะเข็นรถเข็นทีบ รรจุฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
3. ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนีP
3.1 ผลการศึกษาภาระงานและวิ เคราะห์อตั รา
กําลังของพนักงานขนส่งในสายการผลิ ต
1. เลือกพืนP ทีท ศี กึ ษา
จํานวนพนัก งานทีใช้ในการขนส่ งแต่ ล ะจุดเป็ น ดัง
แสดงในตารางที 1 กระบวนการขนส่งระหว่าง Part Supply
ถึง Line Main มีจาํ นวนพนักงานขนส่งมากทีส ุด คือ 28 คน
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รองลงมา คือ กระบวนการการขนส่งระหว่าง QC#3 ถึง
LPP มีจํานวนพนักงาน 26 คน จะเห็น ได้ว่า พนัก งาน
ขนส่งของ 2 กระบวนการมีจํานวนใกล้เคียงกัน จากนันP จึง
เข้า ไปศึก ษาในพืPน ทีก ารทํ า งานจริง เมือ เปรีย บเทีย บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ข น ส่ ง ข อ ง
2 กระบวนการนีP พบว่า ในกระบวนการขนส่งระหว่าง Part
Supply ถึง Line Main พนักงานขนส่งงานมีเวลาว่างจาก
การทํางานน้อยกว่ากระบวนการการขนส่งระหว่าง QC#3
ถึง LPP เนืองจากหน้าทีก ารทํางานของ Part Supply คือ
การแจกจ่ายชิPน ส่วนอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ทีใช้ในการประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเข้าสู่แต่ละ Line Main ซึงมีจํานวนชิPนส่วน
หลายชนิดทีพ นักงานต้องทําการขนส่งในช่วงเวลาทํางาน
ส่วนการขนส่งระหว่าง QC#3 ถึง LPP นันP พนักงานต้องรอ
งานให้ครบตามจํานวนทีร ถเข็นสามารถบรรจุงานได้ จึงจะ
เข็ น รถเข็ น เพื อ ขนส่ ง งานจากท้ า ยสายการผลิ ต ของ
ผลิต ภัณฑ์ไ ปยังสถานี งานถัด ไป ดังนันP จึง ทํา การเลือ ก
ศึกษาในพืPนทีก ารขนส่งระหว่างท้ายสายการผลิต QC#3
ถึง LPP ในสายการผลิต ฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดร์ ฟ มีก ารผลิต 2
รูปแบบ คือ การผลิตแบบ Conveyer เป็ น การประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ให้เสร็จสิPน บนสายพานการผลิตเดีย วกัน
และการผลิตแบบ Modular เป็ น การประกอบฮาร์ดดิส ก์
ไดร์ฟทีไ ม่สามารถประกอบให้เสร็จสินP บนสายพานการผลิต
เดียวกัน ต้องนําไปประกอบต่อในสายการผลิตถัดไปก่อน
ส่งไปยังสถานีง าน LPP ซึง มีจํา นวนพนัก งานขนส่ง ที
รับ ผิด ชอบพืPน ทีทีทํา การศึก ษาทังP หมด 26 คน ดัง นีP
พนักงานขนส่ง 10 คน ทําการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด
2.5 นิPว และพนักงานขนส่ง 6 คน ทําการขนส่งฮาร์ดดิสก์
ไดร์ ฟ ขนาด 3.5 นิP ว ในสายการผลิต แบบ Conveyer
พนักงานขนส่ง 8 คน ทําการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด
2.5 นิP ว ในสายการผลิต ทังP 2 แบบ คือ Conveyer และ
Modular ส่ว นพนัก งานทีเหลือ อีก 2 คนทํา หน้ า ทีค อย
สนับสนุ น เป็ นจํานวนพนักงานทีสํารองไว้ในกรณีทมี กี าร
ขาดหรือ ลางาน ทังP นีP ว ิศ วกรประจํ า บริษั ท ได้ เ ลือ กให้
ทํา การศึก ษาสายการผลิต แบบสายพาน (Conveyer)
สําหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด 2.5 และ 3.5 นิPว ซึงจํานวน
พนักงานขนส่งในสายการผลิตดังกล่าวมีทงั P หมด 16 คน
แสดงดังตารางที 2
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ตารางทีM 1 จํานวนของพนักงานขนส่งในสายการผลิต
จํานวนพนักงาน
ขนส่งต่อวัน
16
18
2
14
28
18
26
16
20

กระบวนการ
Cleaning ⇒ Stock HSA
Stock HS ⇒ HSA Line
FHSA ⇒ FHSA Room
FHSA Room ⇒ DI
Part Supply ⇒ Line Main
Material Handling of FHSA ⇒ QC#2
QC#3 ⇒ LPP
LPP ⇒ Ship check
Ship Check ⇒ Pass Box

ตารางทีM 2 จํานวนของพนักงานขนส่ง QC#3 ถึง LPP
Line

Phase#1
2.5

Conveyer

10

Modular

-

Phase#2

3.5 3.5 2.5
6

-

-

8

Support Total
2

26

2. วิเคราะห์งาน
จากการศึกษาการทํางานของพนักงานขนส่งในพืPนที
การขนส่งระหว่าง QC#3 ถึง LPP พบว่า พนักงานขนส่ง
ปฏิบตั งิ านโดยใช้รถเข็นงาน โดยรถเข็นงานมี 2 ประเภท
คือ รถเข็น งานสํ า หรับ ฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดร์ ฟ ขนาด 2.5 นิP ว
สามารถบรรจุ งานได้ 60 หน่ ว ย และรถเข็น งานสํา หรับ
ฮาร์ดดิส ก์ไดร์ฟ ขนาด 3.5 นิPว สามารถบรรจุงานได้ 30
หน่ ว ย ระยะทางในการขนส่งโดยประมาณเท่ากับ 125.4
และ 128.4 เมตร สําหรับการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด
2.5 และ 3.5 นิPว ตามลําดับ บทความนีPไม่แสดงค่าข้อมูล
แผนการผลิตของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและข้อมูลอืนทีเ กีย วข้อง
กับการผลิต เนืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ เพือความสะดวกในการวัดงานจึงได้ทําการแบ่งงาน
ของพนักงานขนส่งออกเป็นงานย่อย ดังตารางที 3
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ตารางทีM 3 งานย่อยของพนักงานขนส่ง
Probability Plot of Desktop Hard Disk Drive Assembly Line
Normal - 95% CI

ทีM

ฮาร์ดดิ สก์ไดร์ฟ
ขนาด 3.5 นิS ว

1 พนักงานเดินไปทีร ถเข็นงาน
2 เข็นงานไปวาง ณ จุดวางที
สถานีงานถัดไป
3 เดินไปหยิบบัตรงาน
4 เดินไปเอารถเข็นงานเปล่า

พนักงานเดินไปทีร ถเข็นงาน
เข็นงานไปวาง ณ จุดวางที
สถานีงานถัดไป
เดินไปเอารถเข็นงานเปล่า
รอคอยถาดใส่งานมาใส่รถ
เข็นงานเปล่า
5 รอคอยถาดใส่งานมาใส่รถเข็น เข็นรถเข็นงานเปล่ามาทีท า้ ย
งานเปล่า
สายการผลิต
6 เข็นรถเข็นงานเปล่ามาทีท า้ ย เดินไปนัง
สายการผลิต
7 เดินไปนัง
-

3. กําหนดขนาดตัวอย่าง
จากการสังเกตและจับเวลาการทํางานของพนักงาน
ขนส่งในช่วงแรก พบว่า เวลาทีใ ช้ในการขนส่งแต่ละรอบอยู่
ในช่วง 2 – 5 นาที จากนันP คํานวณหาขนาดตัวอย่างตาม
สมการ (1) ได้เท่ากับ 30 ตัว อย่าง [8] เมือนํ าข้อมูล มา
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าข้อมูลมีลกั ษณะการแจงแจงแบบ
ปกติ แสดงดัง รูป ที 1 และ 2 โดยกําหนดค่า ความ
คลาดเคลือ นไว้ ±5% และระดับความเชือ มัน 95%

 40 n∑ x 2 − (∑ x )2
N =
∑x









2

(1)

โดย N คือ จํานวนขนาดตัวอย่างทีเ หมาะสม
n คือ จํานวนตัวอย่างทีไ ด้ทาํ การศึกษา
x คือ ข้อมูลเวลาของตัวอย่างทีไ ด้ทาํ การศึกษา
Probability Plot of Mobile Hard Disk Drive Assembly Line
Normal - 95% CI
99
Variable
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
Element 6
Element 7

95
90
80

Percent

70
60
50
40

Mean
6.418
43.31
2.576
9.811
45.24
44.38
5.537

30
20
10
5

StDev
1.321
5.510
0.4942
1.736
32.62
5.388
1.234

N
30
30
30
30
13
30
30

AD
0.603
0.469
0.288
0.505
0.332
0.304
0.343

P
0.107
0.231
0.594
0.187
0.459
0.550
0.467

1

-50

0

50
Data

100

150

รูปทีM 1 กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลเวลา
การทํา งานของพนัก งานขนส่ งฮาร์ดดิส ก์ไ ดร์ฟ
ขนาด 2.5 นิPว

99
Variable
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
Element 6

95
90
80
70

Percent

ฮาร์ดดิ สก์ไดร์ฟ
ขนาด 2.5 นิS ว

Mean StDev N
AD
7.386 2.333 30 0.261
64.55 10.19 30 0.256
10.15 3.060 30 1.156
66.55 33.07 15 0.515
56.44 6.993 30 0.976
5.476 2.008 30 0.623

60
50
40
30
20
10

P
0.684
0.700
<0.005
0.161
0.012
0.095

5

1

-50

0

50

100

150

200

Data

รูปทีM 2 กราฟแสดงการแจกแจงแบบปกติของข้อมูลเวลา
การทํางานของพนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ขนาด 3.5 นิPว
4. การวัดงาน
จากการจับเวลาการทํางานของพนักงานขนส่งงาน
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําให้ไ ด้เวลาการทํางาน (Observe
time) จากนันP ทํ า การประเมิน อัต ราการทํา งาน (Rating)
โดยใช้ระบบ Westing House ทําการประเมินองค์ประกอบ
4 ด้า น คือ ความชํา นาญ ความพยายาม เงือ นไขการ
ทํางาน และความสมําเสมอในการทํางาน ซึง ผลคูณระหว่าง
ค่าเวลาการทํางานกับอัตราการทํางาน ทําให้ได้เวลาการ
ทํางานปกติ (Normal time) ในแต่ละรอบการทํางานของ
พนักงานขนส่งงาน โดยได้ผลดังนีP
ความชํานาญเฉลีย
D 0.00
ความพยายามเฉลีย
D 0.00
เงือ นไขการทํางานดี C +0.02
ความสมําเสมอพอใช้ E -0.02
รวม
0.00
ดัง นันP เวลาการทํา งานปกติ (Normal time) จึง
เท่ากับเวลาการทํางาน (Observe time) จากตารางที 4
และ 5 จะเห็นได้ว่าเวลาการทํางานปกติของพนักงานขนส่ง
ฮาร์ ด ดิส ก์ไ ดร์ฟ ขนาด 3.5 นิP ว มีค่ า มากกว่ า เวลาการ
ทํางานปกติของพนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขนาด 2.5
นิPว ซึงมีสาเหตุมาจากการใช้เวลามากกว่าในขันP ตอนการ
เข็นงานไปวาง ณ จุดวางทีส ถานีงานถัดไป การรอคอยถาด
ใส่งานมาใส่รถเข็นงานเปล่า และการเข็นรถเข็นงานเปล่า
มาทีท า้ ยสายการผลิต
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ตารางทีM 4 เวลาการทํางานของพนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ ทํา งาน เป็ น ต้น โดยเวลาเผือ กิจ ส่ ว นตัว มัก อยู่ ร ะหว่ า ง
5-7% ของเวลาทํางานปกติ
ไดร์ฟ ขนาด 2.5 นิPว
1.2 เวลาเผือ ความเมือ ยล้า (Fatigue Allowance)
ฮาร์ดดิ สก์ไดร์ฟ
เวลาเฉลีMย ค่าเบีMยงเบน
เป็ นเวลาทีเพิม ให้กบั งานทีทําให้เกิดความเมือยล้าได้ง่าย
ขนาด 2.5 นิS ว
(วิ นาที) มาตรฐาน
งานทัวไปที

เป็ นลักษณะงานเบามีเวลาเผือ ความเมือ ยล้า
1. พนักงานเดินไปทีร ถเข็นงาน
6.42
1.32
เท่ากับ 4% ของเวลาทํางานปกติ สําหรับงานหนักต้องให้
2. เข็นงานไปวาง ณ จุดวางที
43.31
5.51
เวลาพักเหนือยมากขึนP
สถานีงานถัดไป
2. เวลาเผือผันแปร (Variable Allowances) เป็ น
3. เดินไปหยิบบัตรงาน
2.58
0.49
ค่าเวลาเผือ สําหรับความเครียดและสิง แวดล้อมเช่น ค่าเผือ
4. เดินไปเอารถเข็นงานเปล่า
9.81
1.74
เวลาการทํ า งานในลัก ษณะยืน ค่ า เผือ เวลาการใช้แ รง
5. รอคอยถาดใส่งานมาใส่รถเข็น
45.24
32.62
ค่าเผือสําหรับพืPนทีท มี แี สง เสียง บรรยากาศทีแ ตกต่างกัน
งานเปล่า
6. เข็นรถเข็นงานเปล่ามาทีท า้ ย
เป็ นต้ น แม้ ว่ า จะเป็ นงานชนิ ด เดี ย วกั น เมื อ อยู่ ใ น
44.38
5.39
สายการผลิต
สภาพแวดล้อ มทีแ ตกต่ างกัน ค่าเวลาเผือ ทีเพิมเข้าไปใน
7. เดินไปนัง
5.54
1.23
เวลาการทํางานปกติย่อมแตกต่างกันด้วย
รวม
157.27
จากการศึก ษาลัก ษณะการทํ า งานของพนั ก งาน
ขนส่ งในสายการผลิต สามารถจํา แนกค่ าเผือ เวลาได้ 4
ตารางทีM 5 เวลาการทํางานของพนักงานขนส่งฮาร์ดดิสก์ ประเภท คือ เวลาเผือกิจส่วนตัว เวลาเผือความเมือ ยล้า
ไดร์ฟ ขนาด 3.5 นิPว
เวลาเผือ สําหรับท่ายืนทํางาน และเวลาเผือความซํPาซากใน
การใช้อวัยวะในร่างกาย ซึงการกําหนดเปอร์เซ็นต์ค่าเวลา
ฮาร์ดดิ สก์ไดร์ฟ
เวลาเฉลีMย ค่าเบีMยงเบน เผือ แสดงดังตารางที 6 เวลาเผือคงทีน นั P มาจากกิจส่วนตัว
ขนาด 3.5 นิS ว
(วิ นาที) มาตรฐาน
5% และความเมือ ยล้า 4% ส่วนเวลาเผือผันแปรนันP มาจาก
1. พนักงานเดินไปทีร ถเข็นงาน
7.39
2.33
การยืนทํางาน 2% และการใช้อวัยวะในร่างกายซํPาๆ 2%
2. เข็นงานไปวาง ณ จุดวางที
[13]
รวมเปอร์เซ็นต์ค่าเวลาเผือ ทังP หมดเท่ากับ 13%
64.55
10.19
สถานีงานถัดไป
3. เดินไปเอารถเข็นงานเปล่า
4. รอคอยถาดใส่งานมาใส่รถเข็น
งานเปล่า
5. เข็นรถเข็นงานเปล่ามาทีท า้ ย
สายการผลิต
6. เดินไปนัง
รวม

10.15

3.06

66.55

33.07

ตารางทีM 6 เปอร์เซ็นต์ค่าเผือ ในการทํางาน
เวลาเผือM

56.44

6.99

5.48
210.54

2.01

5. การกําหนดค่าเวลาเผือ
ค่าเวลาเผือ (Allowance) เป็ นเวลาทีเ พิม เข้าไปใน
เวลาการทํางานปกติ เพือ ลดความเมือ ยล้าและความเครียด
จากการทํ า งานของพนัก งาน แม้ว่ า ได้ม ีก ารจัด วิธีก าร
ทํางานให้เหมาะสมแล้ว เวลาเผือ มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เวลาเผือคงที (Constant Allowances) เป็ นค่า
เวลาทีต อ้ งเพิม ให้กบั พนักงานทีท าํ งานทุกคน ได้แก่
1.1 เวลาเผือกิจส่วนตัว (Personal Allowance)
การกําหนดเวลาเผือให้มากหรือน้อยจะขึPนอยู่กับลักษณะ
ของงาน ความหนักเบา ระยะเวลาทํางาน เงือ นไขในการ

เวลาเผือคงที
กิจส่วนตัว
ความเมือยล้า
เวลาเผือผันแปร
ยืนทํางาน
การใช้อวัยวะในร่างกายซํPาๆ
รวม

เปอร์เซ็นต์ค่าเวลา
เผืMอ
5%
4%
2%
2%
13%

6. การคํานวณเวลามาตรฐานการทํางาน
การคํานวณเวลามาตรฐานการทํางาน ทําได้โดยการ
นําเวลาการทํางานปกติของพนักงานขนส่งคูณกับค่าเวลา
เผือ คือ 1.13 ซึงมาจาก (1 + %ค่าเวลาเผือ) ทําให้ได้เวลา
มาตรฐานสําหรับการขนส่งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 และ
3.5 นิPว ดังตารางที 7
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ตารางทีM 7 เวลาการทํางานมาตรฐานของพนักงานขนส่ง

สายการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPว
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิPว

เวลามาตรฐาน
(วินาที)
177.72
237.91

ตารางทีM 8 จํานวนพนักงานขนส่งทีเ หมาะสมทีส ุด
สายการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ขนาด 2.5 นิPว
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ขนาด 3.5 นิPว

ความถีใ นการขนส่ง
(รอบ/กะ/คน)

จํานวนพนักงาน
(คน/กะ)

213

3

159
2
7. การหาจํานวนพนักงานขนส่งทีเ หมาะสมทีส ุด
เวลาการทํ า งานทังP หมดต่ อ กะ คือ 37,800 วิน าที
(10.5 ชัวโมง
 x 60 นาที x 60 วินาที) ซึง เวลานีPไม่รวมเวลา ตารางทีM 9 การเปรียบเทียบจํานวนพนักงานทีล ดลง
พักของพนักงาน จากนันP นํ าเวลาการทํางานทังP หมดต่อกะ
มาคํานวณหาจํานวนรอบในการขนส่งต่อกะของฮาร์ดดิสก์
จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
ฮาร์
ด
ดิ
ส
ก์
ไ
ดร์
ฟ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPว ดังสมการ (2)
สถานการณ์

จํานวนรอบในการขนส่ง
ต่อคนต่อกะ

เวลาการทํางานทังP หมดต่อ
=

(2)
เวลามาตรฐานการทํางานต่อรอบ

= 213 รอบต่อกะ

ปจั จุบนั
การศึกษา

ขนาด 2.5 นิPว
(คน/กะ)
5
3

ขนาด 3.5 นิPว
(คน/กะ)
3
2

3.2 ผลการศึกษาความสามารถในการออกแรง
การคํานวณหาจํานวนพนัก งานในการขนส่งต่ อ กะ
สถิ ต และประเมิ น ภาระงานของพนั ก งานขนส่ ง ใน
ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPวสามารถคํานวณได้จาก
สายการผลิ ต
สมการ (3)
1. คุณลักษณะทางกายภาพของผูถ้ ูกทดสอบ
แผนการผลิตของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPว ต่อกะ
ตารางที 10 แสดงค่ า เฉลีย และส่ ว นเบีย งเบน
จํานวนพนักงาน
(3)
=
มาตรฐานของคุ
ณลักษณะของผูถ้ ูกทดสอบจํานวน 39 คน
ในการขนส่งต่อ
จํานวนหน่วยทีพ นักงานแต่ละคน
ซึงเป็ นผู้ชาย 21 คน และผู้หญิง 18 คน โดยเฉลียแล้ว
ขนส่งต่อกะ
ผูช้ ายมีอายุ 29.05 ปี สูง 166.81 เซนติเมตร หนัก 58.38
= 3 คนต่อกะ
กิโลกรัม และมีประสบการณ์ทาํ งาน 3.33 ปี ส่วนผูห้ ญิงโดย
ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิPว สามารถ เฉลีย มีอายุ 29.33 ปี สูง 159.11 เซนติเมตร หนัก 49.72
คํานวณได้โ ดยวิธีเดีย วกัน กับข้างต้น ผลเป็ น ดังแสดงใน กิโลกรัม และมีประสบการณ์ทาํ งาน 3.78 ปี
ตารางที 8 จากผลการคํานวณพบว่า ในส่วนของฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPวสามารถลดจํานวนพนักงานลงได้ 2 คน ตารางทีM 10 คุณลักษณะทางกายภาพของผูถ้ ูกทดสอบ 39
คน
และลดได้ 1 คน สําหรับฮาร์ดดิส ก์ไ ดร์ฟ ขนาด 3.5 นิPว
ผูช้ าย
ผูห้ ญิง
แสดงดังตารางที 9 ซึงจะนําไปเป็ นแนวทางในการจัดสรร รายการ (หน่วย)
Mean S.D. Mean S.D.
พนักงานขนส่งต่อไป เมือ ทําการลดจํานวนพนักงานลงได้ 6
อายุ
(ปี
)
29.05 3.49 29.33 4.95
คนต่อวัน จาก 16 คนต่อวัน ทําให้ผลิตภาพเพิม ขึนP 37.5%
ส่วนสูง (ซม.)
นํPาหนัก (กก.)
ประสบการณ์(ปี )

166.81
58.38
3.33

7.25
7.25
1.77

159.11
49.72
3.78

6.86
6.22
2.84

ั ยทีเ กีย วข้องกับภาระการออกแรงของพนักงานขนส่ง
2. ปจจั
จากการวัดขนาดของรถเข็นทีใ ช้ในการขนส่งชิPนงาน
ขนาด 2.5 นิPว พบว่ารถเข็นสูง 90 เซนติเมตร กว้าง 16
เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร ซึง ตารางที 11 แสดงค่า
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นํP า หนั ก ของการขนส่ ง โดยแต่ ล ะรอบมีนPํ า หนั ก 28.8 4. ผลการประเมินภาระงานของพนักงานขนส่ง
4.1 ผลการประเมินภาระงานของพนักงานขนส่งผูช้ าย
กิโลกรัม การวัดความหนักของภาระงานทําได้โดยใช้เครือง
การประเมินภาระงานของพนักงานขนส่งผู้ชายเริม
ชังสปริ
 งแบบแขวนวัดค่าแรงทีท ําให้รถเข็นเคลือนทีแ ละได้
จากการคํานวณค่าแรงดึงและแรงดันที 15% ของค่าแรงดึง
ค่าเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม
และแรงดันสูงสุด (15% MVE) ทีพ นักงานแต่ละคนทําได้
ตารางทีM 11 นํPาหนักของการขนส่งในแต่ละรอบ
เช่น ข้อมูลของผูถ้ ูกทดสอบคนที 1 มีค่าแรงดึงสูงสุดเท่ากับ
4.73 กิโลกรัม ดังนันP ค่าแรงดึงที 15% ของค่าแรงดึงสูงสุด
รายการ
นํPาหนักต่อรอบการขนส่ง (กก.)
เท่ากับ 0.71 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที 13
รถเข็น 1 คัน
18.3
เมือ เปรีย บเทีย บค่า 15% ของแรงดึงและแรงดัน
ชินP งาน 60 ชินP
6.0
สูงสุดกับค่าแรงเสียดทาน 0.5 กิโลกรัมทีใช้ในการทําให้
ถาดใส่ชนPิ งาน 15 ถาด
4.5
รถเข็นเคลือนที พบว่า ค่า 15% ของพนักงานผูช้ ายทุกคน
รวมนํPาหนักทังP หมด
28.8
มีค่าสูงกว่าแรงเสียดทาน ดังนันP ความหนักของภาระงาน
ขนส่งจึงไม่เกินกําลังของพนักงานชาย
3. ความสามารถในการออกแรงสถิตของพนักงานขนส่ง
ตารางที 12 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ตารางทีM 13 ผลการคํานวณแรงดึงและแรงดันที 15% ของ
และเปอร์เซ็นไทล์ต่าง ๆ ของค่าความสามารถในการออก
แรงดึง และแรงดัน สูง สุด ของพนัก งานขนส่ ง
แรงดึงและแรงดันของพนักงานขนส่งผูช้ ายและผูห้ ญิง จาก
ผูช้ าย
การทดสอบในพืPน ทีปฏิบ ัติง านจริง พบว่า ค่ า แรงดึงและ
แรงดันสถิตเฉลียของพนักงานผู้ชายเท่ากับ 10.10 และ
ค่าความสามารถ
15% ของค่าความ
ผูถ้ ูก
9.74 กิโลกรัม ตามลําดับ และค่าแรงดึงและแรงดันสถิต
ในการออกแรงสูงสุด สามารถในการออกแรง
เฉลีย ของพนักงานผูห้ ญิงเท่ากับ 6.27 และ 5.46 กิโลกรัม ทดสอบ ของผูช้ าย (กก.)
สูงสุดของผูช้ าย (กก.)
ตามลําดับ
(N=21) แรงดึง
แรงดัน
แรงดึง
แรงดัน
ตารางทีM 12 ข้อมูลความสามารถในการออกแรงดึงและ
แรงดันของพนักงานขนส่งผูช้ ายและผูห้ ญิง

ข้อมูล
Mean
S.D.
Min
25th
Percentile
50th
Percentile
75th
Percentile
95th
Percentile
Max

ค่าความสามารถ
ในการออกแรงสถิต
ของผูช้ าย (กก.)
แรงดึง
แรงดัน
10.10
9.74
3.37
3.20
4.73
4.23

ค่าความสามารถ
ในการออกแรงสถิต
ของผูห้ ญิง (กก.)
แรงดึง
แรงดัน
6.27
5.46
2.62
1.54
3.40
3.60

7.53

7.93

3.90

3.93

9.47

9.17

5.63

5.42

12.17

11.93

8.04

6.72

16.07
16.23

15.30
15.40

10.74
10.97

7.83
8.37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ค่าเฉลีย

4.73
5.27
6.37
7.27
7.43
7.53
8.70
8.90
8.93
8.93
9.47
9.57
10.00
10.93
11.00
12.17
13.17
13.97
15.50
16.07
16.23
10.10

4.23
5.87
6.53
6.63
7.17
7.93
8.00
8.13
8.27
8.37
9.17
9.20
9.83
10.07
11.33
11.93
13.33
13.37
14.53
15.30
15.40
9.74

0.71
0.79
0.96
1.09
1.12
1.13
1.31
1.34
1.34
1.34
1.42
1.44
1.50
1.64
1.65
1.83
1.98
2.10
2.33
2.41
2.44
1.52

0.64
0.88
0.98
1.00
1.08
1.19
1.20
1.22
1.24
1.26
1.38
1.38
1.48
1.51
1.70
1.79
2.00
2.01
2.18
2.30
2.31
1.46
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4.2 ผลการประเมินภาระงานของพนักงานขนส่งผูห้ ญิง
การประเมินภาระงานของพนักงานขนส่งผู้หญิงเริม
จากการคํานวณค่าแรงดึงและแรงดันที 15% ของค่าแรงดึง
และแรงดัน เป็ น ไปในลัก ษณะเช่ น เดีย วกับของพนัก งาน
ขนส่งผูช้ าย ดังแสดงในตารางที 14
ผลปรากฏค่า 15% ของแรงดึงและแรงดันสูงสุดของ
พนัก งานผู้ห ญิง ทุ ก คนมีค่ า สู ง กว่ า แรงเสีย ดทาน ดัง นั นP
ความหนักของภาระงานขนส่งจึงไม่เกินกําลังของพนักงาน
หญิง เช่นเดียวกับผลของพนักงานผูช้ าย
ตารางทีM 14 ผลการคํานวณแรงดึงและแรงดันที 15% ของ
แรงดึง และแรงดัน สูง สุด ของพนัก งานขนส่ ง
ผูห้ ญิง
ผูถ้ ูก
ทดสอบ
(N=18)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ค่าเฉลีย

ค่าความสามารถ
ในการออกแรงสูงสุด
ของผูห้ ญิง (กก.)
แรงดึง
แรงดัน
3.40
3.60
3.77
3.67
3.80
3.70
3.80
3.83
3.85
3.90
4.07
4.03
4.33
4.20
4.33
5.07
5.43
5.20
5.83
5.63
6.27
6.03
7.23
6.27
7.87
6.27
8.10
6.87
8.67
6.87
10.40
6.97
10.70
7.73
10.97
8.37
6.27
5.46

15% ของค่าความ
สามารถในการออกแรง
สูงสุดของผูห้ ญิง (กก.)
แรงดึง
แรงดัน
0.51
0.54
0.57
0.55
0.57
0.56
0.57
0.58
0.58
0.59
0.61
0.61
0.65
0.63
0.65
0.76
0.82
0.78
0.88
0.85
0.94
0.91
1.09
0.94
1.18
0.94
1.22
1.03
1.30
1.03
1.56
1.05
1.61
1.16
1.65
1.26
0.94
0.82

4. สรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษาการทํางานของพนักงานขนส่งงานใน
สายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ได้สรุป ผลการศึกษาออกเป็ น
3 ส่วน คือ

4.1 ผลการศึกษาภาระงานและวิ เคราะห์อตั รา
กําลังของพนักงานขนส่งในสายการผลิ ต
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สามารถลด
จํานวนพนักงานขนส่งลงได้ 3 คนต่อกะ หรือ 6 คนต่อวัน
ซึงเป็ นการเพิม ผลิตภาพการทํางานของพนักงานขนส่งได้
37.5 % โดยจํานวนพนักงานขนส่งทีเ หมาะสมทีส ามารถ
รับภาระงานทีม อบหมายให้ได้ คือ จํานวนพนักงานเท่ากับ
3 คนในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPว และเท่ากับ
2 คนในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิPว เห็นได้ว่า
การวัดงานเป็ นเครืองมือหนึงทีใช้ในการเพิม ผลิตภาพใน
การทํางานของพนักงานขนส่งได้
4.2 ผลการศึกษาความสามารถในการออกแรง
สถิ ตของพนักงานขนส่งในสายการผลิ ต
จากการศึกษาความสามารถในการออกแรงสถิตของ
พนักงานขนส่ง สรุปได้ว่าความสามารถในการออกแรงดึง
และแรงดัน สถิต สูงสุ ดของพนัก งานผู้ช ายเท่า กับ 16.23
และ 15.40 กิโลกรัม ของพนัก งานผู้หญิงเท่ากับ 10.97
และ 8.37 กิโลกรัม ตามลําดับ และความสามารถในการ
ออกแรงดึงและแรงดันสถิตตําสุดของพนักงานผูช้ ายเท่ากับ
4.73 และ 4.23 กิโลกรัม ของพนักงานผูห้ ญิงเท่ากับ 3.40
และ 3.60 กิโลกรัม ตามลําดับ นอกจากนีPยงั พบว่าค่า 15%
ของแรงดึงและแรงดันสูงสุดของพนักงานทุกคนมีค่าสูงกว่า
แรงเสีย ดทาน ดังนันP ความหนัก ของภาระงานขนส่งของ
พนัก งานขนส่งในสายการผลิต ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจึงไม่เกิน
กําลังของพนักงาน
4.3 แนวทางในการจัด สรรพนั ก งานขนส่ ง ใน
สายการผลิ ต
จากการศึกษาเวลาในการทํางานขนส่งและการออก
แรงสถิต ของพนั ก งานขนส่ ง ในขณะปฏิบ ัติง านโดยใช้
หลักการยศาสตร์ พบว่าบริษทั สามารถลดจํานวนพนักงาน
ขนส่งในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิPว ลง
ได้ 2 คน และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิPว สามารถลดได้
1 คน เมือ พิจ ารณาความหนัก ของภาระงานขนส่ ง แล้ว
พ บ ว่ า พ นั ก ง า น อ อ ก แ ร ง ตํ า ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 15 ข อ ง
ความสามารถในการออกแรงสูงสุด ซึง ถือว่าเป็นภาระงานที
สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนืองในระยะเวลาการทํางาน 8
ชัวโมงหรื

อนานกว่านันP โดยไม่เสีย งต่อการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน ทังP นีPการลดจํานวนพนักงานขนส่งลงโดยทีความ
หนักของการออกแรงในการขนส่งไม่ได้เกินค่าร้อยละ 15
ของความสามารถในการออกแรงสูงสุดเป็นเรือ งทีเ ป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ
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