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บทคัดยอ 
 

 สายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงของบริษัทที่ใชเปนกรณีศึกษา ดังเดิมนั้น มีลักษณะรูปแบบการ
ผลิตแบบไหล (Flow Shop) หรือสายการผลิต (Production Line)   โดยมีการจัดวางเครื่องจักรของแตละหนวย
ผลิตไปตามขั้นตอนของกระบวน การผลิต จากสถานีงานเริ่มตนจนถึงสถานีงานสุดทาย ตอกันไปแบบอนุกรม 
โดยแตละสถานีงานจะมุงเนนผลิตใหไดจํานวนชิ้นงานตามแผนการผลิตที่กําหนดไว และคํานึงถึงประสิทธิภาพ
สูงสุดในหนวยผลิตที่ตัวเองรับผิดชอบ หนวยผลิตใดสามารถผลิตไดเร็วกวาหนวยผลิตอื่นก็จะสงชิ้นงานรอให
สถานีงานถัดไปนําไปผลิตตอ  นอกจากนั้นยังขาดการประสานงานของแตละหนวยผลิต เมื่อหนวยผลิตหนึ่งเกิด
การขัดของตองหยุดผลิตเพ่ือแกไขปญหา หนวยผลิตที่อยูกอนหนาก็ยังคงปอนงานเขามาตามแผนของตน  จึง
เปนสาเหตุใหมีชิ้นงานเขามาวางรออยูหนาหนวยผลิตแตละหนวยเปนจํานวนมาก และถาชิ้นงานที่สงเขามามี
ขอบกพรองที่ตองแกไขดวยแลว ทําใหเสียเวลาสงผลใหการผลิตลาชา บอยครั้งที่ทําใหการสงมอบไมทันตาม
กําหนดของลูกคา 
              วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้มุงพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิตหมอแปลงไฟฟาของบริษัทดังกลาวให
สามารถไหลไปทีละชิ้นในแตละสถานีงานอยางสมดุล และดวยอัตราที่สอดคลองกับสถานีงานที่เปนคอคอดของ
กระบวนการผลิต(Bottleneck work station) โดยการประยุกตแนวคิดของระบบผลิตแบบเซลส (Cellular 
Manufacturing System)  และ การจัดสมดุลสายการผลิต ในการจัดงานในแตละสถานีงาน  ทําใหการผลิตของ
แตละสถานีงานมีความสมดุล มีรอบเวลาผลิตที่ใกลเคียงกันทุกสถานี และเพ่ือควบคุมใหการดําเนินงานสามารถ
ดําเนินไปไดอยางสม่ําเสมอ จึงไดจัดใหมีสัญญาณแจงเตือนรอบการผลิตและสัญญาณแจงเตือนเมื่อพบปญหาใน
ระหวางการผลิต รวมถึงจัดทํา ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานของแตละสถานีตามรุนของหมอแปลงแตละรุน เพ่ือให
ผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูและนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับรอบเวลาผลิตที่
กําหนดไวสําหรับหมอแปลงแตละรุน 
              ผลการพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิตใหมีความสมดุล และเปนสถานีงานแบบ เซลล ทําใหชวงเวลา
นําการผลิต(Lead Time)ลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต และ ประสิทธิภาพการใชงานเครื่องจักร
(Utilization)สูงขึ้นมากกวา 10 เปอรเซ็นต งานระหวางผลิตในแตละสถานีงานลดลงโดยเฉลี่ยมากกวา 22 เปอร 
เซ็นต  นอกจากนั้นยังสงผลใหเวลาในการเตรียมการผลิตสําหรับหมอแปลงรุนใหมลดลงถึง 90 เปอริ์เซ็นต (จาก 
40 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง) ขณะเดียวกันทําใหงานดานการบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
ควบคุม ติดตาม และรับรูความกาวหนาของการผลิตไดงายและรวดเร็ว มีความประสานงานและรวมมือกันใน
ระหวางสายการผลิตมากขึ้น   
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1. บทนํา 
ระบบการผลิตแบบเซลล (Cellular Manufacturing System) เปนแนวคิดที่จะรวมกลุมชิ้นสวนหรือ

ผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตและทรัพยากรการผลิตที่ใกลเคียงกันมารวมกลุมเขาดวยกัน ตามลําดับของการ
ผลิต หรือตามการไหลของชิ้นงาน  โดยแตละเซลลไดถูกกําหนดขอบเขตไวแนนอนวากลุมของชิ้นสวนหรือ
ผลิตภัณฑใดบางที่จะสามารถนําเขามาทําการผลิตในเซลดังกลาวได    เนื่องจากกลุมผลิตภัณฑหรือชิ้นสวน
เหลานี้ไดถูกจัดรวมกลุมเขามาตามความคลายคล่ึงกันของชิ้นสวนหรือกระบวนการผลิต ทําใหการเปล่ียนรุนการ
ผลิต ผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนภายในกลุมทําไดงายและสะดวก  เนื่องจากใชเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ(setup time) นอยลง    แตทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานจะตองมีทักษะในการผลิตที่หลากหลายและมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินการ  
 เนื่องจากโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงแหงนี้ ไดถูกออกแบบผังโรงงานและจัดพ้ืนที่อาคารสําหรับ
การผลิตหมอแปลงไฟเพียงแรงสูงเพียงกลุมเดียวอยูแลว ซึ่งขั้นตอนในการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงแตละรุน
หรือแตละขนาดก็มีลักษณะที่คลายคลึงกันและความตองการใชเครื่องจักร อุปกรณ ก็สามารถใชรวมกันไดเปน
สวนใหญ  ดวยสาเหตุดังกลาวนี้จึงทําใหทีมงานผูบริหารของบริษัทดังกลาวมองเห็นวา นาจะนําแนวคิดของการ
ผลิตแบบเซลล และ สมดุลสายการผลิต มาประยุกตใชกับสายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแหงนี้ได  ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตแบบเซลล แทนการผลิตหมอแปลงไฟฟาแบบดังเดิมซึ่ง
เปนระบบการผลิตแบบไหล (Flow Shop) หรือสายการผลิต (Production Line) โดยใชสถานที่ทดลองจาก
โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาแหงหนึ่ง  สําหรับในชวงเร่ิมตนไดกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานของการผลิตแบบ
เซลลที่ตองการพัฒนาไวดังนี้ 

• มีการไหลของงานในแตละสถานีงานที่ละหนวยดวยอัตราเร็วเทากับรอบเวลาผลิตของหมอแปลงรุน
นั้นๆ    โดยจะตองพยายามจัดสายการผลิตใหมีความสมดุลกัน คือพยายามจัดใหสถานีงาน 
ตางๆใชเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานเทาๆกัน 

• ตองมีสัญญาณแจงเตือนการผลิตในแตละรอบเวลาผลิต (Cycle Time) พรอมๆกันทุกขั้นตอน เพ่ือให
การขนสงชิ้นงานในแตละขั้นตอนเปนรอบเวลาที่สอดคลองกัน  และ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในสายการผลิตสัญญาณ
แจงเตือนจะดังใหผูเกี่ยวของเขามาทําการแกไขทันที ถาการแกไขใชเวลาเกินรอบเวลาผลิตตองหยุดการผลิต
ทั้งหมดเพื่อไมใหมีการผลิตชิ้นงานคางเกิดขึ้น จนกวาการแกไขปญหาเสร็จส้ิน จึงจะเริ่มผลิตใหมอยางพรอม
เพรียงกันทุกสถานีงาน 

• เมื่อมีการเปลี่ยนรุนการผลิตหมอแปลงไฟฟาพนักงานสามารถปรับและเตรียมการผลิตไดอยางรวดเร็ว  
โดยในแตละสถานีงานจะตองจัดทําชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหมอแปลงไฟฟาแตละรุน ซึ่งในแตละชุด
จะตองมีรายละเอียด เกี่ยวกับ จํานวนวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการผลิต เวลาที่ใชในการผลิต ไวอยาง
พรอมเพียงและครบถวน เพ่ือใหพนักงานสามารถนํามาใชไดอยางทันที   
 
2. สภาพการผลิตและปญหาดังเดิม 

หมอแปลงไฟฟาแรงสูง คืออุปกรณไฟฟาในระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟา
สวนภูมิภาค ซึ่งหมอแปลงไฟฟาแรงสูง ดังกลาวทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาที่จายเขาไปในตัวหมอแปลงไฟฟา
ใหตํ่าลงเพื่อจายออกไปใชงานตอไป  

 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 391 - 

สายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงของบริษัทที่นํามาเปนกรณีศึกษาเปนการผลิตแบบไหล (Flow 
Shop) หรือสายการผลิต (Production Line) มีการจัดวางเครื่องจักรของแตละหนวยผลิตไป ตามขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูง จากสถานีงานเริ่มตนจนถึงสถานีงานสุดทายตอกันไปแบบอนุกรม ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
ภาพที่ 1 ผังกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูง 

   
 
 
 
 

ประกอบไสหมอแปลง
(C1)

อบไสหมอแปลง
(D1)

ประกอบลงแท งค
หมอแปลง (E1)

เติมน้ํ ามันหมอแปลง 
(F1)

รอน้ํามันหมอแปลง
อิ่มตัว(G 1)

ทดสอบหมอแปลง
(H1)

ประกอบตกแตง
หมอแปลง (I1)

เรียงแผน เหล็กหมอแปลง
(A2)

พันขดลวด  HV
หมอแปลง (B2)

พันขดลวด LV
หมอแปลง (B1)

ตัดแผน เห ล็กหมอแปลง
(A1)
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       ภาพที่ 2  แสดงการจัดผังโรงงานสายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงกอนปรับปรุง 
 
สําหรับการวางผังการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูง แบบดั้งเดิมจะมีลักษณะ ดังภาพที่ 2  โดย การ

เคล่ือนยายชิ้นงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนตอๆไปจะใชอุปกรณขนยายโรลเลอรลาย (Roller Line) ซึ่ง
สามารถเคลื่อนยายชิ้นงานไดตลอดเวลา  

การผลิตของแตละสถานีงานจะมุงผลิตชิ้นงานใหไดจํานวนตามที่แผนการผลิตกําหนดไวในแตละวัน 
โดยชิ้นงานที่ผลิตเสร็จจะนําไปวางรอใหสถานีงานถัดไปรับชิ้นงานดังกลาวไปผลิตตอ   ปญหาที่พบบอยใน
ระหวางการผลิตคือ เมื่อสถานีงานถัดไปที่รับชิ้นงานไปผลิตตอเกิดปญหาขึ้นไมสามารถผลิตตอได  เชน เกิดการ
เสียของเครื่องจักรหรืออุปกรณการผลิต หรือ ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแลวทดสอบคาไมผานเกณฑที่กําหนด 
จําเปนตองหยุดการผลิตในสถานีงานนั้นเพ่ือทําการแกไขใหเสร็จกอน   จึงเปนสาเหตุใหมีชิ้นงานเขามาวางรอที่
หนาสถานีงานเปนจํานวนมาก   ดังตัวอยางภาพที่ 3 สถานีประกอบไสหมอแปลงไฟฟาแรงสูง เกิดปญหาแกน
เหล็กหมอแปลงเมื่อนํามาประกอบกับขดลวดแลวทดสอบคาไมผาน ทําใหแกนเหล็กที่ผลิตจากสถานีตัดแผน
เหล็ก และสถานีเรียงแผนเหล็กตองแกไขเหล็กใหม แตสถานีพันขดลวดไมมีปญหาจึงผลิตออกมาตามแผนผลิต 
จนทําใหมีขดลวดหมอแปลงไฟฟาแรงสูงมาวางรอในสถานีประกอบไสหมอแปลงจํานวนมาก   

กรณีดังกลาวสงผลใหมีงานคางระหวางผลิตเปนจํานวนมาก ขณะที่ชวงเวลานําการผลิตยาวนานขึ้น 
ซึ่งบอยครั้งทําใหการสงมอบไมทันตามกําหนดของลูกคา 
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                                 ภาพที่ 3  ชิ้นงานระหวางผลิตที่รออยูหนาสถานีประกอบไสหมอแปลง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใชหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA (ดังแสดงในภาพที่ 4 ) เปนตนแบบ
ในศึกษาการจัดสายการผลิตแบบเซลล    ซึ่งจากการศึกษาเวลาการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของสถานีงาน 
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 
 จากเวลาการปฏิบัติงานของแตละสถานีงานในตารางที่ 1 ไดแสดงใหเห็นวา แตละสถานีงานใชรอบ
เวลาผลิตไมเทากัน ทําใหการไหลของงานในแตละสถานีงาน ไมสมดุล สงผลใหรอบเวลาการผลิตตอหนวยโดย
เฉล่ียสูงตามสภาพของสถานีงานที่เปนคอคอด  ประสิทธิภาพการใชประโยชนเครื่องจักรต่ํา  และมีงานระหวาง
ผลิตสูง   
 
 

                                 
                                           ภาพที่ 4  สวนประกอบหมอแปลงไฟฟาแรงสูง 
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     ตารางที่ 1  แสดงเวลาผลิตในแตละสถานีงาน ของหมอแปลงไฟฟาขนาด150kVA กอนปรับปรุง 

                                                                                หนวย: นาที 
สถานีงาน รหัสงาน เวลาปฏิบัติงาน 

ตัดแผนเหล็ก A1-120 113 
 A1-110 39 
 A1-100 36 
 A1-90 38 

รวม 226 
เรียงแผนเหล็ก A2 119 
พันขดลวด LV B1-A 69 

 B1-B 69 
 B1-C 69 

รวม 207 
พันขดลวด HV B2-A 141 

 B2-B 141 
 B2-C 141 

รวม 423 
ประกอบไสหมอแปลง C1 298 

อบไสหมอแปลง D1 2275 
ประกอบลงแทงค E1 59 

เติมน้ํามัน F1 291 
รอน้ํามันหมอแปลงอิ่มตัว G1 724 

ทดสอบทางไฟฟา H1 100 
ประกอบตกแตงหมอแปลง I1 118 

 
3. วิธีการ 

  ในการพัฒนาสายการผลิตสําหรับหมอแปลงไฟฟาแรงสูงตามแนวทางของการผลิตแบบเซลล จะเริ่มตน
ดวยการคํานวณหารอบเวลาการผลิต หลังจากนั้นจึงทําการจัดสมดุลการผลิต และ ตามดวยการจัดเซลลการผลิต 
และสรางกลไกการควบคุม 
  

3.1  การคํานวณรอบเวลาการผลิต 
 โดยใชขอมูลสัญญาการซื้อขายกับหนวยงานของการไฟฟา ในป 2547  ซึ่งหมอแปลงไฟฟาแรงสูงรุน
150kVA จะตองสงมอบทั้งส้ิน จํานวน 380 เครื่อง โดยแบงการจัดสงเปน 4 งวด  โดย งวดแรกตองจัดสง 
จํานวน 95 เครื่อง ภายใน 60 วัน งวดที่สอง จํานวน 95 เครื่อง ภายใน 90 วัน งวดที่สาม จํานวน 95 เครื่อง 
ภายใน 120 วัน และงวดที่ส่ี จํานวน 95 เครื่อง ภายใน 150 วัน  
 บริษัทไดนําเงื่อนไขสัญญาการสงมอบมาจัดทําแผนการผลิต โดยในกรณีขางตนบริษัทได 
จัดทําแผนการผลิตใหมีอัตราการผลิตหมอแปลงไฟฟา 95 เครื่องตอเดือน หลังจากนั้นจึงทําการ 
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คํานวณหาอัตราการผลิตโดยเฉล่ียตอวัน  โดยนําเอาอัตราการผลิตตามแผนที่กําหนดไวคือ  95  
เครื่องตอเดือนหารดวยจํานวนวันทํางานตอเดือน (ซึ่งทางบริษัทฯไดใช 24 วันทํางานตอเดือน)  ได 
ผลลัพธเทากับ 3.95 หรือ เทากับ 4 เครื่องตอวันโดยเฉลี่ย  อัตราดังกลาวนี้จะถูกนําไปกําหนดเปน 
เปาหมายการผลิตของแตละสถานีงาน  

หลังจากนั้นไดนําอัตราการผลิตตามความตองการของแผนการผลิตมาทําการคํานวณรอบเวลาดวยสูตร
ตอไปนี้  

 
 
 

 
 
 

 
ผลการคํานวณไดรอบเวลาผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 150kVA เทากับ 2 ชั่งโมงหรือ 120 นาที

ตอหนวย ซึ่งหมายความวา แตละสถานีงานจะตองผลิตงานออกมาได 1 หนวยในทุกๆ  120 นาที   หลังจากนั้น
จึงนํารอบเวลาผลิตที่คํานวณได ไปจัดสมดุลสายการผลิต โดยใหแตละสถานีงานมีรอบเวลาการผลิต 120 นาที    

 
3.2 จัดทําสมดุลการผลิต (Line Balance) 
การจัดสมดุลการผลิตของหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA  เริ่มตนโดยการรวมเวลาปฏิบัติงาน

ของงานตางๆภายในสถานีงาน(จากตารางที่ 1)เขาดวยกัน   หลังจากนั้นจึงนํามาหารดวยรอบเวลาผลิต เพ่ือ
คํานวณหาจํานวนชุดของทรัพยากรการผลิต(พนักงาน เครื่องจักร หรือ  อุปกรณ ฯลฯ)  ในแตละสถานีงานให
เพียงพอที่จะทําใหแตละสถานีงานมีอัตราการผลิตโดยเฉลี่ยตอหนวยเทากับรอบเวลาการผลิต ซึ่งจะทําใหแตละ
สถานีงานมีความสมดุลการไหลตอหนวยโดยเฉล่ียเทากับรอบเวลาการผลิต  ดังเชน   หนวยผลิตตัดแผนเหล็ก
หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ใชเวลารวม 226 นาที ในการตัดแผนเหล็กใหไดจํานวนที่เพียงพอจะนําไปใชทําเปนแกน
เหล็กของหมอแปลงไฟฟา 1 เครื่อง เมื่อหารดวยเวลารอบผลิต 120 นาที จะเทากับ 226 / 120 = 1.88 นั่นก็คือ 
ตองมีสถานีตัดเหล็กตามทฤษฎีจํานวน 1.88 สถานีงาน จึงจะสามารถตัดแผนเหล็กโดยเฉลี่ย 1 หนวยไมเกิน
รอบเวลาผลิต แตในทางปฏิบัติจริงเราจําเปนตองใช 2 สถานีงาน ซึ่งทําใหประสิทธิภาพของหนวยผลิตตัดเหล็ก
เทากับ 94% (ประสิทธิภาพของหนวยผลิต คํานวณจาก อัตราสวนของจํานวนสถานีงานตามทฤษฎีตอจํานวน
สถานีงานที่ใชจริง)  

สําหรับ หนวยผลิตอื่นๆที่เหลือ ก็มีวิธีคํานวณในทํานองเดียวกัน  ภายหลังจากการจัดสมดุลจะได
ผลลัพธดังแสดงในตารางที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 

รอบเวลาผลิต              =   
เวลาที่พรอมสําหรับการผลิตตอวัน  

อัตราความตองการตอวัน

รอบเวลาผลิต              =   
          8 ชั่วโมงตอวัน   

4 หนวยตอวัน 
=      2 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการจัดสมดุลสายการผลิตและการกําหนดจํานวนหนวยปฏิบัติงาน 
 
 

หนวยผลิต 

 
 

รหัสงาน 

เวลา
ปฏิบัติงาน 

(นาที) 

จํานวน
สถานีงาน 
ตามทฤษฎี 

  จํานวน
สถานี    
       งาน 
ที่ตองการจริง 

เวลาแบงการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานใหม 

(นาที) 

ประสิทธิภาพ
หนวยผลิต 

ตัดแผนเหล็ก A1-120 113 
 A1-110 39 

 
1 

 
113 

 A1-100 36 
   A1-90 38 

รวม 226 

 
 

1.88 

 
 
2  

2 
 

113 

 
 

94% 

เรียงแผนเหล็ก A2 119 .99 1 1 119 99% 
พันขดลวด LV B1-A 69 
 B1-B 69 

 
1 

 
104 

 B1-C 69 
รวม 207 

 
1.725 

 

 
2 

2 104 

 
 

86% 

พันขดลวด HV B2-A 141 1 106 
 B2-B 141 2 106 
 B2-C 141 3 106 

รวม 423 

 
3.525 

 
4 

4 106 

 
88% 

1 99 
2 99 

 
ป ร ะ ก อ บ ไ ส ห ม อ
แปลง 

 
C1 

 
298 

 
2.483 

 
3 

3 99 

 
83% 

1 2275 อบไสหมอแปลง D1 2275 - - 
2 2275 

          - 

ประกอบลงแทงค E1 59 0.49 1 1 59 49% 
1 291 เติมน้ํามัน F1 291 - - 
2 291 

- 

รอน้ํามันอิ่มตัว G1 724 - - 1 724 - 
ทดสอบทางไฟฟา H1 100 0.83 1 1 100 83% 
ประกอบตกแตง I1 118        0.98 1 1 118 98% 

 
สําหรับ สถานีอบไสหมอแปลง    เปนเตาอบที่ตองใชเวลาอบตอเนื่องและใชเวลานานถึง 2275 นาที  

ในการอบหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA บริษัทไดกําหนดใหมีขนาดรุนการอบเทากับ 8 เครื่อง 
เชนเดียวกันกับ สถานีเติมน้ํามันหมอแปลงและสถานีรอน้ํามันหมอแปลงอิ่มตัวตองใชเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องเปนเวลายาวนานกวารอบการผลิต  ไมสามารถ จัดรอบเวลาผลิตใหอยูภายใน 120 นาทีได   ดวย
เง่ือนไขดังกลาวนี้  จึงทําใหกระบวนการเหลานี้กลายเปนขอจํากัดของกระบวนการผลิตแบบเซลล ที่ไมสามารถ
ทําใหสายการผลิตไหลไปทีละชิ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองยอมรับการรอคอยงานและการสะสมของงานระหวาง
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ผลิตหนากระบวนการเหลานี้  อยางไรก็ตามการพัฒนาการผลิตแบบเซลล ก็ทําใหการรอคอยและงานระหวาง
ผลิตมีอยูในระดับเทาที่จําเปนเทานั้น  

 
3.3 จัดทํามาตรฐานการทํางานใหม  

หลังจากจัดสมดุลสายการผลิตเรียบรอยแลว จึงจัดทําชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมเพ่ือใหการทํางาน 
บนแตละขั้นตอนสอดคลองกับ การแบงขั้นตอนการทํางานในแตละสถานีงานที่ไดจัดสมดุลไว  โดยมาตรฐานการ
ทํางานจะมีรายละเอียดที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน รหัสงานที่สอดคลองกับผังกระบวนการผลิต รายการ
วัตถุดิบที่ใช รายการเครื่องมือที่ใช ขั้นตอนการทํางานของพนักงานแตละคนตั้งแตเริ่มตนถึงเสร็จงาน และมีระบุ
ระยะเวลา  ชื่อพรอมรูปภาพพนักงาน 

พนักงานที่จะปฏิบัติงานในแตละจุดของสถานีงานไดจะตองผานการอบรมและทดสอบ 
การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ โดยมีหัวหนางานเปนผูใหการรับรอง  จึงจะสามารถประจําตามจุดของสถานีงานได 
และพนักงานจะมีแบบฟอรมมาตรฐานงานเปนหลักฐานในการวัดความสามารถของพนักงานในการประเมินผล
งาน และเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานตอไป  

โดยจัดทําแบบสายการผลิตแบบเซลล ดังภาพที่ 5 นําเสนอผูบริหารบริษัทในกรณีศึกษา 
เพ่ืออนุมัติในการปรับปรุงสายการผลิต  
 
      3.4 การทดลองปฎิบัติงาน 

ภายหลังจากไดจัดทําเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการจัดสมดุลและ สายการผลิต
แบบเซลล เสร็จเรียบรอยแลว จึงไดทําการอบรมและชี้แจงใหพนักงานทุกระดับทราบและเขาใจเปนอยางดี  
หลังจากนั้น จึงไดเริ่มทดลองปฏิบัติงานตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นไปที่ละสถานีงานควบคูไปกับการปฏิบัติงานเดิม 
จนไดผลเปนที่นาพอใจตามที่ต้ังไว  จึงไดทําการจัดทําผังโรงงานตามสายการผลิตที่ไดพัฒนาขึ้นเพ่ือนําเสนอขอ
อนุมัติจากผูบริหารในการขอปรับผังโรงงาน   
 
4. สรุปผล 

สําหรับผังโรงงานที่ไดรับการอนุมัติใหปรับใหมไดแสดงดังภาพที่ 5 และ 6    พรอมทั้งไดติดตั้ง
สัญญาณแจงเตือนรอบเวลาผลิต ดังภาพท่ี 7  สัญญาณแจงเตือนนี้จะกําหนดใหดังตามตามรอบเวลาผลิต ซึ่งจะ
เปนสัญญาณบอกใหทุกสถานีรูวาถึงรอบเวลาผลิตอะไร  พนักงานในจุดปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนดไวอยางเครงครัด ซึ่งทําใหหัวหนางานสามารถทราบความกาวหนาการผลิตตลอดเวลา  

นอกจากนั้นในทุกสถานีงานจะติดตั้งปุมกดสัญญาณแจงปญหาผลิต โดยจะแบงเปนปุมหลอดไฟสี
เหลืองเมื่อพบปญหาในสายการผลิต ซึ่งพนักงานที่พบปญหานั้นจะเปนผูกดปุมใหหัวหนางานรับทราบและรีบ
เขาไปแกไขทันทีเมื่อแกไขเสร็จใหกดปุมยกเลิก แตถาแกไขปญหาไมไดหรือตองใชเวลาแกไขเกินรอบเวลาผลิต 
หัวหนางานจะกดปุมไฟสีแดงเพื่อใหหยุดการผลิตทุกสถานี เพ่ือไมใหเกิดงานระหวางผลิต ในการแกไขกรณีนี้
หัวหนาแผนก วิศวกรและผูเกี่ยวของทั้งหมดจะตองมาชวยจนกวาการแกไขจะเสร็จ จึงจะกดปุมยกเลิกสีแดง 
และเริ่มการผลิตใหมตามรอบเวลาผลิต ที่เหลือ  และตองผลิตใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละวัน หากไม
ทันในเวลาทํางานปกติจะตองทําลวงเวลาตอเพ่ือใหไดจํานวนตามเปาหมาย 
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                          ภาพที่ 5  ผังสายการผลิตแบบเซลสของสายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูง หลังปรับปรุง 
 
ผลจากการปรับปรุงสายการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงใหเปนระบบผลิตแบบเซลล  ซึ่ง การจัดวาง

เครื่องจักรและสถานีงานยังไมเปนแบบเซลลทั้งหมด บางสถานีงานยังเปนขั้นตอนการผลิตแบบเดิมอยูบาง
เนื่องจากขอจํากัดหลายดาน ซึ่งจะตองปรับปรุงแกไขตอไป ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนสําหรับสายการผลิตที่พัฒนาขึ้น
ใหมคือความคลองตัวในการทํางาน  เนื่องจากการเคลื่อนยายในสายการผลิตไดยกเลิกการเคลื่อนยายแบบเดิม
คือโรเลอรลาย เปล่ียนเปนการเคลื่อนยายบนรถเข็นแทน ทําใหการเคลื่อนยายเปนไปอยางสะดวกคลองตัวและมี
ความปลอดภัยกวาเดิมดูภาพที่ 6 และ ภาพที่ 8ประกอบ 

 

 
 

ภาพที่ 6  สายการผลิตแบบเซลสหมอแปลงไฟฟาแรงสูง หลังปรับปรุง 
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ภาพที่ 7 แผงสัญญาณแจงเตือนรอบเวลาผลิต 
 
 

  
                      a) กอนปรับปรุง                                                         b) หลังปรับปรุง        
 

ภาพที่ 8 ภาพเปรียบเทียบการเคลื่อนยายหมอแปลงไฟฟาแรงสูง กอนและหลังปรับปรุง 
 
 สําหรับเวลาเตรียมการผลิต (Setup time)  ในการผลิตแบบดั้งเดิมจะใชเวลามากถึง 40 ชั่วโมงดังแสดง
ในตารางที่ 3 เวลาสวนใหญจะเกี่ยวกับ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิต และการจัดอบรมพนักงาน
กอนการผลิต  หลังจากปรับปรุงเปนการผลิตแบบเซลล สามารถลดเวลาใน การเตรียมการผลิตลงไดเปนอยาง
มาก เนื่องจากทุกขั้นตอนการผลิตในแตละสถานีงานไดจัดทําเปนมาตรฐานการทํางานที่สามารถนํามาใชไดทันที 
จึงทําใหเวลาเตรียมการผลิตลดลงถึง 90% โดยใชเวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากเดิมที่ใชสูงถึง 40 ชั่วโมง ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
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          ตารางที่ 3  แสดงการเตรียมการผลิต หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 150kVA กอนปรับปรุง 
                               (หนวย:ชั่วโมง) 

ขั้นตอน เวลา 
1. จัดทําแผนภิมิการไหลของกระบวนการผลิตในแตละสถานีงาน 8 
2. ประชุมเพ่ือซักซอมขั้นตอนการผลิตและความตอเนื่องของแตละ 
   สถานีงานเพื่อใหไดงานตามแผนการผลิต 

4 

3. คัดเลือกและมอบหมายงานในแตละสถานีงาน 8 
4. อบรมพนักงานใหรับทราบขั้นตอนการผลิต  
   แผนการผลิต และเปาหมายการผลิต 

8 

5. จัดเครื่องมือและอุปกรณในแตละสถานีงานใหเพียงพอ 4 
6. รับวัตถุดิบสงมาจากคลัง จัดและนับเขาแตละสถานีงาน 8 
                 รวม 40 

                 ที่มา: ขอมูลการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงป 2547 
 
 ตารางที่ 4  แสดงการเตรียมการผลิต หมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA หลังปรับปรุง 
                                                                            (หนวย: ชั่วโมง) 

ขั้นตอน เวลา 
1. เตรียมแบบฟอรมมาตรฐานการทํางาน  
   ตามรหัสงานที่จัดทําไวพรอมแลว 

1 

2. ประชุมรับทราบตารางการผลิตตาม  
   มาตรฐานของแตละสถานีงาน 

1 

3. มอบหมายงานใหพนักงานในแตละ  
   สถานีซึ่งมีรายชื่อระบุตามในใบ 
   มาตรฐานงานอยูแลว 

0.5 

4. จัดเครื่องมืออุปกรณในแตละสถานี
งาน 
   ตามที่ระบุในมาตรฐานการทํางาน 

0.5 

5. รอวัตถุดิบสงมาจากคลังวัตถุดิบซึ่งจะ 
    ถูกสงมาตามสถานีงานตามที่ระบุใน 
    ใบมาตรฐานการทํางาน 

1 

รวมเวลา                4 
                       ที่มา: ขอมูลการผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA ป 2548 
   
 จํานวนงานระหวางผลิตของทุกสถานีงานลดลงอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งบางสถานีงานสามารถลดงาน
ระหวางผลิตลงไดถึง 75 %  (ดูงานระหวางผลิตที่เกิดขึ้นในวันที่ 8 ของแตละสถานีงานในตารางที่ 5 และ 6 
ประกอบ) แตเมื่อพิจารณาทั้งสายการผลิตแลวสามารถลดลงไดโดยเฉลี่ยประมาณ 22% เมื่อเทียบงานระหวาง
ผลิตกอนปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากของจํากัดของสถานีงานบางสถานียังไมสามารถปรับแกไขได   
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   ตารางที่ 5  แสดงเปรียบเทียบจํานวนชิ้นงานระหวางผลิตของแตละสถานีผลิตวันที่ 1 - 4 ของการผลิต   
                  (หนวย: ชิ้น) 

กอนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ กอนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ กอนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ กอนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ

ตดัแผนเหลก็ 4 - 4 1 4 1 4 1

เรยีงแผนเหลก็ - - 4 1 4 1 4 1

พนัขดลวด LV 4 4 4 4 4 4 4 4

พนัขดลวด HV - - 4 2 4 2 4 2

ประกอบไสหมอแปลง - - - - 4 4 0 -

อบไสหมอแปลง - - - - - - 8 8

ประลงแทงคหมอแปลง - - - - - - - -

เตมิน้าํมนัหมอแปลง - - - - - - - -

รอน้าํมนัหมอแปลงอิม่ตวั - - - - - - - -

ทดสอบหมอแปลง - - - - - - - -

ประกอบตกแตงหมอแปลง - - - - - - - -

วนัที ่4
สถานงีาน

วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3

 
ที่มา: ขอมูลจํานวนชิ้นงานผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA ป 2547 และป 2548 
 
ตารางที่ 6 แสดงเปรียบเทียบจํานวนชิ้นงานระหวางผลิตของแตละสถานีผลิต วันที่ 5 -8 ของการผลิต 
                                     (หนวย: ชิ้น) 

กอนปรับปรงุ หลงัปรับปรุง กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กอนปรบัปรุง หลังปรับปรุง กอนปรับปรงุ หลังปรับปรุง

ตัดแผนเหลก็ 4 1 4 1 4 1 4 1

เรียงแผนเหล็ก 4 1 4 1 4 1 4 1

พนัขดลวด LV 4 4 4 4 4 4 4 4

พนัขดลวด HV 4 2 4 2 4 2 4 2

ประกอบไสหมอแปลง 4 4 0 - 4 4 0 0

อบไสหมอแปลง 8 8 12 12 8 8 12 12

ประลงแทงคหมอแปลง - - - - - - - -

เติมน้าํมนัหมอแปลง - - - - - - - -

รอน้าํมนัหมอแปลงอิม่ตัว - - 4 4 4 4 4 4

ทดสอบหมอแปลง - - - - 4 4 4 4

ประกอบตกแตงหมอแปลง - - - - - - - -

วนัที ่8วันที ่5 วันที ่6 วันที ่7
สถานงีาน

 
ที่มา: ขอมูลจํานวนชิ้นงานผลิตหมอแปลงไฟฟาแรงสูงขนาด 150kVA ป 2547 และป 2548 
         
  นอกจากนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลเดือน มีนาคม 2549  ปรากฏวา ชวงเวลานําการผลิตสามารถ
ลดลงจากเดิมไดโดยเฉล่ียประมาณ 50 %(จากเดิม 2 สัปดาห ลดลงเหลือ 1สัปดาห ในการเจรจาตกลงกับฝาย
ขาย)  และ ประสิทธิภาพการใชเครื่องจักร(Utilization) ก็สามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยเฉลี่ย 10 เปอรเซ็นต ดัง
แสดงในตารางที่ 10.7 ทั้งนี้เนื่องจากสายการผลิตมีความสมดุล และมีการเสียของเครื่องจักรนอยลง  มีการ
ควบคุมรอบเวลาผลิตของแตละสถานีงานดวยแผงสัญญาณแจงเตือน และ มีไฟสัญญาณแจงปญหาการผลิต
ขัดของตามสถานีงาน ทําใหการประสานการทํางานและการแกไขปญหาขอขัดของเปนไปอยางรวดเร็ว  และเนน
วางแผนการซอมบํารุงเชิงปองกันมากขึ้น 

  ประกอบลงแท็งค 

 ประกอบลงแท็งค 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชเครื่องจักรในหนึ่งสัปดาหกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
             รายการ กอนปรับปรุง(ธค/47) หลังปรับปรุง(มีค./49) 
เฉล่ียชั่วโมงทํางานจริง(Average actual hours 
worked) 

681 671 

ชั่วโมงทํางานที่จัดให  (Available hours) * 820 720 
ประสิทธิภาพการใชเครื่องจักร(Utilization) **  83% 93.3 
   *  ชั่วโมงทํางานที่จัดให  ขึ้นอยูกับ จํานวนเครื่องจักร  เวลาทํางานตอวัน  และ จํานวนวันตอสัปดาห 
** Utilization = (Average actual hours worked/available hours) x 100% 
 
              โดยสรุปจากผลการพัฒนาและปรับปรุงสายการผลิตใหมีความสมดุล และเปนสถานีงานแบบ เซลล 
ทําใหชวงเวลานําการผลิต(Manufacturing Lead Time)ลดลงจากเดิมประมาณ 50 เปอรเซ็นต และ 
ประสิทธิภาพการใชงานเครื่องจักร(Utilization)สูงขึ้นจากเดิมมากกวา 10 เปอรเซ็นต งานระหวางผลิตในแตละ
สถานีงานลดลงจากเดิมโดยเฉล่ียมากกวา 22 เปอร เซ็นต  นอกจากนั้นยังสงผลใหเวลาในการเตรียมการผลิต
สําหรับหมอแปลงรุนใหมลดลงจากเดิมถึง 90 เปอริ์เซ็นต (จาก 40 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชัว่โมง) ขณะเดียวกัน
ทําใหงานดานการบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุม ติดตาม และรับรูความกาวหนาของ
การผลิตไดงายและรวดเร็ว มีความประสานงานและรวมมือกันในระหวางสายการผลิตมากขึ้น   
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