หนวยที่ 9

การวิเคราะหการปฏิบตั ิงานและการศึกษาเวลาในการทํางาน

ตอนที่ 9.1

การวิเคราะหการปฏิบตั ิงาน

การวิเคราะหการปฏิบัติงาน ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึง่ สําหรับการบริหารการจัดการ
และ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยทั่วไปแลวการวิเคราะหปฏิบัติงานสามารถทําไดกับงานทุก ๆ
ชนิด ตั้งแตกระบวนการผลิต งานบริการและงานเอกสารตาง ๆ จุดประสงคของการวิเคราะห การ
ปฏิบัติงาน ก็เพื่อเขาใจภาพรวมของการทํางานนั้น ๆ ตลอดตั้งแตตนจนจบงาน ทั้งในสวนของวิธีของ
ทํางาน วัตถุดบิ เครื่องมือ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหถึงจุดดอย และทําการ
ปรับปรุงงานใหดีขึ้นตอไป ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการปฏิบตั ิงานจะทําใหสามารถนําไปสูความ
เขาใจในขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด อาทิเชน จุดประสงคของการทํางานอุปกรณและเครื่องมือที่
จําเปน วัตถุดบิ และวัสดุตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ ของเสียที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเวลาที่ใชในการทํางานและเวลาที่
ไมกอใหเกิดงาน เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ถือเปนขอมูลพื้นฐานทีจ่ ําเปนสําหรับวางแผนการทํางาน การ
บริหารจัดการงาน และปรับปรุงแกไขงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เรื่องที่ 9.1.1

แผนภูมิสําหรับการวิเคราะหกระบวนการทํางาน

เนื่องจากการวิเคราะหการปฏิบัติงานนั้นมุง หนาที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานโดยละเอีย
ดังนั้นเพื่อใหงา ยตอความเขาใจจึงมีการจําลองการทํางานตั้งแตตนจนจบผานทางแผนภูมิลักษณะตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. แผนภูมกิ ระบวนการดําเนินงาน (Operation process chart)
2. แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow process chart)
3. แผนภูมกิ ารเคลื่อน (Flow diagram)
โดยแตละแผนภูมิกว็ ัตถุประสงคแตกตางกัน ดังตอไปนี้
1. แผนภูมิกระบวนการดําเนินงาน (Operation process chart)
แผนภูมกิ ระบวนการดําเนินงานจะแสดงถึงกระบวนการทํางานทั้งหมดโดยการบันทึกตามลําดับ
ขั้นตอนการทํางานที่เกิดขึน้ รวมไปถึง เวลาที่ใชในการทําแตละขั้นตอน วัสดุดบิ และเครื่องมือที่ใช
แผนภูมกิ ระบวนการดําเนินงานมักจะถูกใชเพื่อเปนแผนถูมิที่สรางความเขาใจในการดําเนินงานที่มอี ยู
เดิม กอนที่จะมีการแกไขปรับปรุงการทํางาน เมื่อมีการแกไขปรับปรุงการทํางานแลวก็จะมีการสราง
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สัญลักษณของแผนภูมกิ ระบวนการดําเนินงาน
1. วงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง3/8 นิ้ว แสดงถึง การปฏิบัติงาน
2. รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ที่มีความยาวดานละ 3/8 นิ้ว แสดงถึง การตรวจสอบงาน การตรวจสอบ
คุณภาพชิน้ งาน
3. เสนแนวตั้งและแนวนอน แสดงถึงเสนทางในการปอนวัสดุเพื่อปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 แผนภูมิการดําเนินงานแสดงการประกอบบานหนาตางมุงลวด
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2. แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart)
แผนภูมิชนิดนีเ้ นนที่การแสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในระหวางการทํางาน ไดแก การทํางาน การ
ขนถาย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บคงคลัง โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เกี่ยวของกับแตละ
กิจกรรมดังกลาวดวย
ชนิดของแผนภูมิกระบวนการไหล
1. แผนภูมกิ ระบวนการไหลของผลิตภัณฑ(Product flow process chart) จะแสดงถึงกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ
2. แผนภูมกิ ระบวนการไหลของกระบวนการทํางาน(Operative flow process chart) เปนแผนภูมิ
กระบวนการไหลที่บันทึกการทํางานและลําดับขั้นตอนในการทํางานของคนงานในการทํางาน
ตาง ๆ
สัญลักษณของแผนภูมกิ ระบวนการดําเนินงานมี 5 ชนิด ไดแก วงกลม ลูกศร สี่เหลี่ยมจัตุรัส สัญลักษณ
“D” และสามเหลี่ยมกลับหัว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สัญลักษณของแผนภูมิกระบวนการดําเนินงาน
สัญลักษณ
ความหมาย
การปฏิบัติงาน
การเครื่อนที่
การตรวจสอบงาน การตรวจสอบคุณภาพชิน้ งาน
การรอ
การเก็บคงคลัง

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางของแผนภูมกิ ระบวนการไหล ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางแผนภูมิกระบวนการไหล
ของกระบวนการทํางานของงานควบคุมการเครื่องกลึงอัตโนมัติ
เนื่องจากขอมูลที่ไดจากแผนภูมิ
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0

แผนภูมิวิเคราะหกระบวนการไหล

หนา ___ จาก ___

ทํางาน
ขนถาย
ตรวจสอบ
รอ
คงคลัง

ขั้นตอนที่

วิธีปจจุบัน
วิธีใหม
ชื่องาน ______________________________ ชื่อกระบวนการ __________________________
แผนก _______________________________ โรงงาน _______________________________
ชื่อผูวิเคราะห __________________________ วันที่ _________________________________
ระยะทาง
เวลา
รายละเอียด
(เมตร)
(วินาที)

สรุป
กระบวนการ

จํานวน

รวมจํานวนขั้นตอนทั้งหมด

การทํางาน
การขนถาย

รวมระยะทางทั้งหมด

การตรวจสอบ
การรอ

รวมเวลาทั้งหมด

การคงคลัง

ภาพที่ 2 แผนภูมิกระบวนการไหล (รศ.ดร. เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย)
4

1

แผนภูมวิ ิเคราะหกระบวนการไหล

หนา _1_ จาก _1_

ชื่อกระบวนการ สายการกลึงอัตโนมัติ
โรงงาน TMT-1
วันที่ 2/08/48
ระยะทาง
รายละเอียด
(เมตร)

ทํางาน
ขนถาย
ตรวจสอบ
รอ
คงคลัง

ขั้นตอนที่

วิธีปจจุบัน 5 วิธีใหม
ชื่องาน งานควบคุมสายการผลิต A-2
แผนก CNC
ชื่อผูวิเคราะห นายสมนึก เกงดี

เวลา
(วินาที)

1

จับวัสดุ

5

2

ติดตั้งงานที่เครื่องจักร 1

10

3

เปดเครื่องจักร 1

2

4

เดินไปที่เครื่องจักร 2

5

รอเครื่องจักร 2 เสร็จการทํางาน

5

6

ตรวจสอบชิ้นงานที่เครื่องจักร 2

5

7

ถอดชิ้นงานที่เครื่องจักร 2ออก

3

8

จับวัสดุ

5

9

ติดตั้งงานที่เครื่องจักร 2

10

10

เปดเครื่องจักร 2

2

11

เดินไปที่เครื่องจักร 1

12

รอเครื่องจักร 1 เสร็จการทํางาน

5

13

ตรวจสอบชิ้นงานที่เครื่องจักร 1

5

14

ถอดชิ้นงานที่เครื่องจักร 1ออก

3

1.5

3

1.5

2

สรุป
กระบวนการ

จํานวน

การทํางาน

8

การขนถาย

2

การตรวจสอบ

2

การรอ

2

การคงคลัง

รวมจํานวนขั้นตอนทั้งหมด

14

รวมระยะทางทั้งหมด

3 เมตร

รวมเวลาทั้งหมด

65 วินาที

ภาพที่ 3 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทํางาน (รศ.ดร. เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย)
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3. แผนภูมิการเคลื่อนที่ (Flow diagram)
แผนภูมกิ ารเคลื่อนที่จะแสดงถึงการเคลื่อนยายของงานและคนงานในระหวางการทํางานโดยแสดง
เสนทางและระยะทางเปรียบเทียบกับพืน้ ที่ในการทํางานจริง การสรางแผนภูมกิ ารเคลื่อนที่ สามารถทํา
ไดโดยใชแผนผังที่ตรงตามมาตราสวนของโรงงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงาน และทําการบงชีท้ ุกๆ
ตําแหนงของกิจกรรมในการทํางาน
แสดงเสนทางและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัสดุและกิจกรรม
ระหวางการทํางาน การใชงานของแผนภูมิการเคลื่อนที่ มักจะใชรวมกับแผนภูมิกระบวนการไหล เพื่อ
ตรวจตราและศึกษาเสนทางการเคลื่อนที่ของงานที่ทําใหเกิดความลาชาเชน จุดวิกฤติหรือจุดคอขวด
(Bottleneck) โดยจะนําไปสูก ารปรับปรุงวิธีการทํางาน ปรับปรุงอุปกรณการเคลื่อนยาย รวมถึงพัฒนา
และออกแบบผังโรงงาน
เรื่องที่ 9.1.2

แผนภูมิสําหรับการวิเคราะหการทํางานของคน
1. แผนภูมิพนักงาน-เครื่องจักร (Man-machine chart)
2. แผนภูมมิ ือซาย-มือขวา (Left hand-right hand chart)
3. แผนภูมกิ ระบวนการผลิตแบบกลุม (Gang process chart)

1. แผนภูมพิ นักงาน-เครื่องจักร (Man-machine chart)
แผนภูมนิ ี้จะแสดงถึงความสัมพันธของการทํางานของพนักงานและเครื่องจักรในหนึง่ รอบการทํางาน
(cycle time) ขอมูลที่ไดจากแผนภูมิพนักงาน และเครื่องจักรสามารถนํามาตัดสินใจในการจัดการ และ
สามารถมอบหมายปริมาณงานที่เหมาะสมใหแกคนงาน เพื่อลดเวลาวางของทั้งพนักงานและเครื่องจักร
ทําใหความสมดุลในวงจรการทํางานดีขึ้นและประสิทธิภาพการทํางานของคนและเครื่องจักรเพิ่มขึน้
ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางแผนภูมิพนักงาน-เครื่องจักรของการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางพนักงานและเครื่องจักรที่เวลาตางๆในหนึ่งรอบการทํางาน
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กระบวนการ
การควบคุ มเครื่อง
พนักงาน นายสมชาย
จายดี
เครื่องจักร
S e m i-A u to M a c h in e
เวลา ( นาที )

แผนภูมิพนักงาน

- เครื่องจักร

พนักงาน

ผูวิเคราะห
นายสมหมาย จายชา
วันที่ 2 มีนาคม 47

เครื่องจักร

ติดตั้งงาน

เวลา

ถูกติดตั้งงาน

1

1
2

เวลา ( นาที )

วาง

ทํางาน

C y c le
T im e

3

2

1

3

4

ถอดงานออก

ถูกถอดงาน

4

5

ติดตั้งงาน

ถูกติดตั้งงาน

5
6

6
7
8
9

วาง

ทํางาน

ถอดงานออก

ถูกถอดงาน

ติดตั้งงาน

ถูกติดตั้งงาน

1

7
8
9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

พนักงาน
เวลา
ทํางาน
วาง

เครื่องจักร
%

เวลา

2

44%

4 .5

2 .5

56%

0

%
100%
0%

ภาพที่ 4 แผนภูมิพนักงาน และเครื่องจักร (รศ.ดร. เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย)
2. แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบกลุม (Gang process chart)
แผนภูมกิ ระบวนการผลิตแบบกลุมจะมีลกั ษณะคลายกับแผนภูมิพนักงานและเครื่องจักร เพียงแตจะใช
ในกรณีที่มี ผูปฏิบัติงานมากกวาหนึ่งคนปฏิบัติงานอยูก ับเครื่องจักร เพื่อแสดงใหเห็นถึงสมดุลในการ
ทํางานของกลุมพนักงานกับเครื่องจักรโดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษากิจกรรมที่ผูปฏิบัติงานทุคนตองทําใน
หนึ่งรอบกาทํางาน เพื่อตรวจสอบเวลาวาง หรือเวลาทีต่ องรองานของแตละคนอยางเหมาะสมเพือ่ ชวย
ในการหาปริมาณจํานวนพนักงานตอเครื่องจักรที่เหมาะสม หรือการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพ
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3. แผนภูมิมือซาย-มือขวา (Left-hand/right-hand chart)
เปนแผนภูมิทอี่ อกแบบมาเพือ่ สังเกตการทํางานที่ใชมือทําเปนหลัก โดยจะสังเกตการเคลื่อนไหวของมือ
ทั้งสองขาง อาทิเชน งานในกระบวนการประกอบ โดยคนงานอยูป ระจําที่ เพื่อประกอบชิ้นสวนเขา
ดวยกันดวยมือซายและมือขวา แผนภูมินจี้ ะสังเกตการทํางานจนครบหนึ่งรอบการทํางาน เพื่อปรับการ
ทํางานระหวางมือซายขวาใหพอ ๆ กัน โดยการปรับปรุงการทํางานนี้อาจจะตองมีการปรับปรุง สถานี
งาน (Workstation) ดวย ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางแผนภูมิมอื ซาย-มือขวา
เรื่องที่ 9.1.3

วิธีการวิเคราะห

วิธีการวิเคราะหการทํางานจากแผนภูมิชนิดตางๆ มุงเนนที่จะชีใ้ หเห็นภาพรวมของการทํางานนัน้ อาทิ
เชน จากภาพที่ 2 แผนภูมิกระบวนการไหล จะเห็นไดวามีขั้นตอนในการทํางานทั้งหมด 14 ขั้นตอน ซึ่ง
แบงเปนการทํางาน 8 ขั้นตอน การเคลือ่ นที่ของพนักงานระหวางเครื่องจักรทั้งสอง จํานวน 2 ครั้ง
พนักงานตองยืนรอเครื่องจักรใหทํางานเสร็จกอน 2 ครั้ง มีการตรวจสอบชิ้นงาน 2 ครั้ง เวลาที่ใชในการ
ทํางานทั้งหมด (รอบการทํางาน) เทากับ 65 วินาที ผลิตชิ้นงาน ได 2 ชิ้นงาน นอกจากจะทําใหเขาใจ
ภาพรวมของการทํางานแลว ยังจะเปนจุดเริ่มใหเกิดความคิดทึ่จะปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น เชน ใน
การทํางานนี้ เวลาที่ใชในการผลิตจริงๆเพียงแค 39 วินาทีเทานั้น ในหนึ่งรอบการทํางานนี้ประกอบดวย
กิจกรรม 4 ลักษณะ ไดแก การทํางานจริง (39 วินาที) การตรวจชิ้นงาน (10 วินาที) การรอเครื่องจักร (10
วินาที) และ การเคลื่อนที่ของพนักงาน (6 วินาที ระยะทาง 3 เมตร)
จากขอดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดบกพรองของการทํางานนี้ทคี้ วรปรับปรุงตัวอยางเชน การรอ
เครื่องจักรใหทํางานเสร็จกอนเปนเวลา 10 วินาที อาจจะเปนเวลาที่ดูไมมาก แตถาเทียบกับหนึ่งรอบการ
ทํางานจะเห็นวา พนักงานจะตองใชเวลาประมาณ 15.38 เปอรเซนต ⎛⎜ 10 × 100% ⎞⎟ ของทุกๆ รอบการ
⎝ 65

⎠

ทํางานในการยืนรอเฉยๆ นอกจากนีพ้ นักงานจะตองเดินไปมา โดยใชเวลาเดิน 4 วินาที เปนระยะทาง 3
เมตร แสดงวาในทุกๆ รอบการทํางาน พนักงานจะสูญเสียเวลาไปกับการเดินอีกประมาณ 6.15%
⎞
⎛ 4
⎜ × 100% ⎟
⎠
⎝ 65

ถาเปนการผลิตที่มีพนักงานหลายๆ คนทําอยางชนิดนี้เหมือนๆ กัน จะเห็นไดวาเวลาที่

สูญเสียไปในการยืนรอและการเดินระหวางเครื่องจักรจะเปนเวลาที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง จากการเห็น
ขอมูลในเบื้องตนนี้จะเห็นไดวา การทํางานนี้ ควรไดรับการปรับปรุง เพื่อลดเวลาที่เสียไปโดยไมเกิด
ผลงาน ในการวิเคราะห็ที่ละเอียดขึ้น จะทําโดยตรวจสอบ การทํางานทั้ง 8 ขั้นตอน และ วิธีการตรวจ
ชิ้นงาน เวลาเหมาะสมหรือไม และควรปรับปรุงอยางไร เพื่อใหลดเวลาในการทํางานเพื่อทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
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2

แผนภูมิวเิ คราะหมือซาย-มือขวา

หนา ___ จาก ___

วิธีปจจุบัน
วิธีใหม
ชื่อกระบวนการ __________________________ แผนก_______________________
ชื่อผูวิเคราะห ____________________________ วันที่ __________________________

รูปรางแผนผัง

มือซาย

เวลา

สัญลักษณ

สัญลักษณ

เวลา

มือขวา

สรุป
สัญลักษณ

วิธีปจจุบัน
วิธีที่นําเสนอ
ผลตาง
มือซาย มือขวา มือซาย มือขวา มือซาย มือขวา

การทํางาน
การขนถาย
การตรวจสอบ
การรอ

ภาพที่ 5 แผนภูมิมือซาย-มือขวา (รศ.ดร. เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย)
ตอนที่ 9.2

การศึกษาการเคลื่อนไหว

การศึกษาการเคลื่อนไหวริเริม่ โดย Frank และ Lillian Gilbreth โดยมีการแบงการเคลื่อนไหวของ
พนักงานในระหวางทํางานเปนการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 17 รูปแบบ เรียกวา เทอรบลิกส “Therbligs” โดย
ใน 17 รูปแบบนั้นจะมีทั้งการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและการเคลื่อนไหวทีไ่ มมีประสิทธิภาพ โดย
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เรื่องที่ 9.2.1

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Fundamental Motions)

การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานหรือเทอรบลิกส (Therbligs) แบงออกเปน 17 ชนิด ซึ่งสามารถ
แบงเปน 3 กลุม ใหญ ๆ คือ
1. การเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน (Effective therbligs) ไดแก
1.1 เคลื่อนไป (Reach) คือ การการเคลื่อนของมือโดยไมมีสิ่งของในมือ
1.2 นํา, ยาย (Move) คือ การการเคลื่อนไปของมือโดยมีสิ่งของในมือ
1.3 ควา, หยิบ (Grasp) คือ การควาหรือหยิบสิ่งของ
1.4 ปลอย (Release) คือ การปลอยสิ่งของที่อยูในมือ
1.5 การวางตําแหนง (Pre-prosition) คือ การเตรียมตําแหนง
1.6 ทํา ใช (Use) คือ การเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆในการทํางาน
1.7 ประกอบ (Assemble) คือ การประกอบชิ้นงานเขาดวยกัน
1.8 ถอดประกอบ (Disassemble) คือ การถอดประกอบชิน้ งานเขาดวยกัน
2. การเคลื่อนไหวที่ไมเกิดประโยชน (Ineffective Therbligs) ไดแก
1.9 การคนหา(Search) คือ ใชมือควานหาตําแหนงสิ่งของ
1.10 การเลือก (Select) คือ ใชมือเลือกหาชนิดของสิ่งของ เชนการเลือกนอตที่มีขนาดถูกตอง
1.11 การวางชิน้ งานใหเขาตําแหนง (Position) คือ การวางชิ้นงานใหเขาตําแหนงทีต่ องการไว
1.12 การตรวจสอบ (Inspect) คือ การตรวจสอบตางๆ เชนการการตรวจสอบคุณภาพ
1.13 การวางแผน (Plan) คือ หยุดทํางานเพือ่ การวางแผนการทํางานในขั้นตอไป
3. ความลาชาในการทํางาน (Delay) ไดแก
1.14 ความลาชาที่หลีกเลี่ยงไมได (Avoidable delay) คือ ความลาชาที่หลีกเลี่ยงไมไดซึ้งเกิดจาก
ลักษณะของงาน
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1.15 ความลาชาที่หลีกเลี่ยงได (Unavoidable delay) คือ ความลาชาที่หลีกเลี่ยงไดซึ้งเกิดจาก
ผูปฏิบัติงานเชน การพูดคุยระหวางทํางาน
1.6 พักผอนเพือ่ คลายความเมื่อยลา (Rest to overcome fatigue) คือ การพักผอนเพื่อคลายความ
เมื่อยลาเกิดจากการทํางาน
1.7 การหยุดรอ (Hold) คือการถือสิ่งของรอโดยไมเกิดงาน
ลักษณะการทํางานที่ดีตองเปนงานที่ถูกออกแบบการทํางานใหผูทํางานเคลื่อนไหวโดยใหมีเทอรบลิกส
ในกลุมที่ 2 และ 3 นอยที่สดุ
ตัวอยาง การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานในการหยิบแกวน้ํามาดืม่
ในการเอื้อมมือขวาไปหยิบแกวน้ํามาดื่มแลววางแกวกลับที่เดิมสามารถแสดงการเคลื่อนไหวพื้นฐานได
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานในการหยิบแกวน้ํามาดื่ม
การทํางานของมือขวา
การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่เกิดขึ้น
1. เอื้อมมือขวาจากตําแหนงขางตัวไปที่แกวน้ํา
เคลื่อนไป
2. หยิบแกวน้ํา
หยิบ
3. ยกแกวน้ําขึน้ จรดริมฝปาก
นํา
4. ดื่มน้ํา
การหยุดรอ
4. ยกแกวน้ําลง
นํา
5. ปลอยแกวน้าํ
ปลอย
6. มือขวากลับสูตําแหนงขางตัว
เคลื่อนไป
เรื่องที่ 9.2.2

เศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว

บารนส (Barnes (1980) pp.174-236) ไดเสนอหลักการของการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดเวลา (Principle of Motion Economy) ในระหวางการทํางานเปนจํานวน 22 ขอ โดย บารนส ได
แบงหลักการของเขาออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1. การเคลื่อนไหวของมนุษยระหวางปฏิบัติงาน
2. การจัดตําแหนงของสถานที่ปฏิบัติงาน
3. การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ
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หลักการของการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาตามแนวคิดของ บารนส
1. มือทั้งสองจะตองเริ่มตนและสิ้นสุดการเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกัน
2. มือทั้งสองจะตองไมวางในเวลาเดียวกันยกเวนตอนพักงาน
3. การเคลื่อนไหวของแขนทั้งสองขางจะตองเหมือนกันแตในทิศทางตรงกันขามและจะตองเคลือ่ นไหว
ในเวลาเดียวกัน
4. การเคลื่อนไหวของมือและลําตัวใหใชประเภทของการเคลื่อนที่ต่ําที่สุดที่ สามารถทําใหการทํางาน
ไดผลเปนที่พอใจ
5.ใหใชโมเมนตัมของตัวคนงานชวยในการทํางานแตในกรณีที่ตอตานกับกลามเนื้อของคนงานขณะ
ทํางานตองลดโมเมนตัมลงใหเหลือนอยทีส่ ุด
6. การเคลื่อนไหวแบบวงโคงตอเนื่องจะนิยมใชมากกวาการเคลื่อนไหวแบบเสนตรงแลวมีมุมหักเบี่ยง
ทิศทางอยางกระทันหัน
7. การเคลื่อนที่อยางอิสระสามารถทําใหเร็วกวา งายกวา และแมนยํากวาการเคลื่อนที่อยางเครงเครียด
หรือควบคุมบังคับ
8. งานจะตองจัดวางอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดการงานและทําไดอยางธรรมชาติในเวลาปฏิบัติใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได
9. ดวงตาเวลามองงานขณะปฏิบัติการอยูจะตองไมเปลีย่ นโฟกัสบอยๆ
การจัดตําแหนงของสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
10. ตําแหนงในการจัดเตรียมไวสําหรับวางเครื่องมือ หรือวัสดุที่ใชในงานจะตองกําหนดตําแหนงที่
แนนอน
11. เครื่องมือและวัสดุที่ใชในงานตองจัดเตรียมตําแหนงที่แนนอนและใกลที่สุดเพื่อสะดวกในการใช
12. กรณีใชสงวัสดุโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกใชกลองหรือภาชนะเก็บของเพื่อนําของนั้นๆ ไปวางให
ใกลกับผูปฏิบัติงานมากที่สดุ
13. ควรใชวิธที ิ้งลงขางลางหรือใชเครื่องดีดผลิตภัณฑเมื่อเปนไปได
14. เครื่องมือและวัสดุจะตองจัดเรียงใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
15. ตองจัดหาแสงสวางใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน
16. ความสูงของบริเวณปฏิบัติงานและเกาอี้ควรจะขยับขยายไดเพื่อไดใชในกรณีทนี่ ั่งทํางานสลับกับยืน
ทํางาน
17. ตองจัดหาเกาอี้นั่งทํางานชนิดที่เหมาะสมและมีความสูงพอดีใหแกคนงาน
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การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ
18. งานที่ตองใชมือถือเอาไวควรขจัดออกไปในเมื่อสามารถใชจิกหรือฟกซเจอรทําแทนได
19. ใชเครื่องมือตั้งแตสองชิ้นหรือมากกวาเขารวมกันทํางานในทุกโอกาสที่สามารถทําได
20. วัสดุและเครื่องมือควรจะออกแบบใหเหมาะแกการสัมผัส
21. ในกรณีทนี่ ิ้วมือทุกนิ้วเคลื่อนไหวในการทํางาน เชนในเวลาพิมพดีดควรจะแผกระจายน้ําหนักของ
นิ้วตามความสามารถตามธรรมชาติของนิ้วมือ
22. คานงัด พวงมาลัย ตองวางในตําแหนงที่ผูใชงาน เมื่อใชงานแลว การเปลี่ยนตําแหนงของลําตัว
ผูใชงานเกิดนอยที่สุด และเพิ่มความเร็วในการทํางานไดงาย
เรื่องที่ 9.2.3 วิธีการศึกษาการเคลื่อนไหว
การศึกษาการเคลื่อนไหว มี 2 ประเภท
1. การศึกษาจากการสังเกต(Visual motion study)
เปนการสังเกตวิธีการทํางาน เพื่อบันทึกการเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดในระหวางการ
ทํางาน วิธีที่มกั จะใชกับการทํางานที่มีรอบการทํางานยาว
2. การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบละเอียด (Micromotion Study)
การศึกษาการเคลื่อนไหวชนิดนี้มักจะใชกบั กระบวนการทํางานที่มีรอบการทํางานสั้นดังนั้นจึงจําเปน
ตองตองใชการถายวิดีโอเพือ่ ศึกษารายละเอียดของการเคลื่อนไหวระหวางการทํางานและมีการนําวีดีโอ
มาฉายแบบชา ๆ เพื่อสังเกตการเคลื่อนที่โดยละเอียดแลวสรางแผนภูมแิ ผนภูมวิ ิเคราะหมือซาย-มือขวา
เพื่อหาวิธกี ารปรับปรุงวิธีการทํางานใหมกี ารเคลื่อนที่ที่ไมจําเปนนอยทีส่ ุด
ตอนที่ 9.3 การศึกษาเวลา (Time Study)
ริเริ่มโดย Frederick W. Taylor โดยมีการใชนาฬิกาจับเวลามาจับเวลาในการทํางาน โดยมีการแตก
กระบวนการทํางาน (Operation) เปนงานยอยๆ (Element) และศึกษาเวลาแตละงานยอยๆ อาจกลาวได
วาศึกษาเวลาคือเทคนิคของการวัดผลงานเพื่อหาเวลาและอัตราการทํางานโดยพิจารณาภายใตสภาวะ
ของความเหนือ่ ยลา และความลาชาที่หลีกเลี่ยงไมได
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เรื่องที่ 9.3.1 การเตรียมการสําหรับการศึกษาเวลาในการทํางาน
เนื่องจากการศึกษาเวลาในการทํางานเปนเรือ่ งที่ละเอียดออน และอาจมีผลกระทบกับความรูสึกของ
พนักงานไดโดยพนักงานทีไ่ มเขาใจในจุดประสงคของการทําการศึกษาเวลาอาจจะเขาใจผิดวาการศึกษา
เวลาทํางานเปนการศึกษาเพือ่ ตั้งเกณฑในการทํางาน และจะใชในการลงโทษพนักงานที่ทํางานไดไมถึง
เกณฑที่ตั้งไว ปญหานี้ไดเกิดกับในหลายประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นกอนการ
ทําการศึกษาเวลาทํางาน จะตองมีการทําความเขาใจระหวาง ผูศึกษาเวลา พนักงาน ฝายบริหาร สหภาพ
แรงงาน ถึงวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจนกับผูท ี่เกี่ยวของตางๆ หลังจากทีม่ ีการตกลงและเขาใจ
กันดีแลว เพื่อใหการศึกษาเวลาเปนไปอยางเรียบรอย จะมีการเตรียมพรอมใน 4 ประการดังนี้
1. การเตรียมอุปกรณในการศึกษาเวลา
2. การคัดเลือกพนักงานและเตรียมความพรอมของพนักงาน
3. การจัดเตรียมสถานีงาน เครื่องจักร และวัตถุดิบ
4. การแบงวิธีการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนยอย
1. อุปกรณในการศึกษาเวลา
ในยุคเริ่มแรกของการศึกษาเวลา อุปกรณทใี่ ชมักจะไดแก
1. นาฬิกาจับเวลา
2. เครื่องคิดเลข
3. แผนบอรด และแบบฟอรมการบันทึกเวลา
แผนบอรดมีไวเพื่อใหการจับเวลา และการจดบันทึกทําไดโดยสะดวก มักจะมีการใช เพื่อรองขณะ
บันทึกเวลา ภาพที่ 6 และ 7 แสดงตัวอยางของนาฬิกาจับเวลาชนิดตางๆ ในยุคตอมาไดมีการพัฒนา
อุปกรณขึ้น โดยมีการออกแบบแผนบอรดเพื่อรองขณะบันทึกเวลาใหมนี าฬิกาจับเวลาอยูในตัว ดัง
แสดงในภาพที่ 8 (ก) และภาพที่ (ข) ซึ่งแสดงรูปดานหนา และรูปดานหลังของแผนบอรดจับเวลา
โดยที่ดานหลังของแผนบอรดจะมีปุมควบคุมการจับเวลาดวย ภาพที่ 9 แสดงตัวอยางแบบฟอรมการ
บันทึกเวลา เนื่องจากมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก อุปกรณการศึกษาจึงมีการ
ปรับปรุงและออกแบบใหมคี วามสะดวกในการใชงานมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาซอฟตแวร
ทางดานการศึกษาเวลาใหสามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรพกพา(PDA) ดังแสดงในภาพที่ 10
โดยขอมูลการศึกษาเวลาจะถูกบันทึกอยูในรูปแบบขอมูลดิจิตอลและสามารถคํานวณหาเวลาเฉลี่ย
ไดทันทีทําใหการศึกษาเวลาทําไดโดยสะดวกมากขึน้
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ภาพที่ 9.1 นาฬิกาจับเวลาแบบอิเลคทรอนิก
(0.01 นาที)

ภาพที่ 9.2 นาฬิกาจับเวลาแบบทศนิยมนาที

(ก) รูปดานหนา
(ข) รูปดานหลัง
ภาพที่ 9.3 แผนบอรดที่มีนาฬิกาจับเวลาอยูในตัวรุนแรกๆ
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ภาพที่ 9 แบบบันทึกการศึกษาเวลาการทํางาน (รศ.ดร. เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย)
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 10 แผนบอรดที่มีนาฬิกาจับเวลาอยูในตัวในปจจุบนั และสามารถใชรวมกับ PDA ได
ที่มา: http://www.tectime.com/products/wm/index.html

2. การคัดเลือกพนักงานและเตรียมความพรอมของพนักงาน
ในการศึกษาเวลาในการทํางาน ปจจัยแรกที่ควรคํานึงถึงในการคัดเลือกพนักงาน คือทัศนคติของ
พนักงานเกีย่ วกับการทํางาน พนักงานที่ถกู เลือกมารวมในการศึกษาเวลาในการทํางาน ควรจะเปนผูที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีความตองการจะมีสวนรวมในการปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกคนที่เขาใจขั้นตอนการทํางานเปนอยางดี ที่สําคัญที่สุดคือพนักงานที่ถูก
คัดเลือกนั้นจะตองเปนผูไมทาํ งานเร็วหรือชาเกินไป เนื่องจากวัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษาเวลา คือ
ตองการหาเวลาเฉลี่ย หรืออัตราเฉลี่ยของการทํางานซึ่งสามารถทําไดโดยคนทัว่ ไป โดยสรุปพนักงานที่
ถูกเลือกมารวมในการศึกษาเวลาในการทํางานควรจะคุณสมบัตดังนี้
1. มีทัศนคติที่ตอที่ทํางาน
2. เปนผูที่เขาใจในขั้นตอนการทํางานที่จะศึกษาเปนอยางดี
3. เปนผูที่มีอัตราการทํางานไมเร็วหรือชาเกินไป
3. การจัดเตรียมสถานีงาน เครื่องจักร และวัตถุดิบ
กอนการศึกษาเวลาในการทํางานควรจะมีการเตรียมสถานี งาน เครื่องจักร และวัตถุดิบใหอยูในสภาพที่
พรอมโดยมีการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องจักร และจัดเตรียมปริมาณวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ
ตางๆใหพอเพียงสําหรับทําการศึกษาเวลาในการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรจะใชสถานทีห่ รือ
สถานีทํางานจริง เปนสถานที่ในการศึกษาเวลาในการทํางาน เนื่องจากการศึกษาเวลาควรทําในสถานที่
ซึ่งมีความใกลเคียงกับสภาพแวดลอมการทํางานจริง ควรมีการทบทวนขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด
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4. การแบงวิธกี ารปฏิบตั ิงานเปนขั้นตอนยอย
ในการศึกษาเวลาในการทํางาน จะตองมีการแบงวิธีการทํางานในขั้นตอนการทํางานยอย เพื่อทีจ่ ะได

สะดวกในการสังเกต การทํางานของแตละงานยอยวา มีองคประกอบของขั้นตอนการทํางานที่ไมจาํ เปน
หรือไม เพือ่ จะไดทาํ การปรับปรุงวิธีการทํางานตอไป นอกจากนี้แลวการแบงการทํางานจะทําให
สามารถศึกษาเวลาการทํางานของแตละงานยอยไดโดยละเอียด
เพือ่ ที่จะทําการประเมินระดับ
ความสามารถ (Performance rating factor) ในการทํางานยอยแตละงาน ขอแนะนําโดยทัว่ ไปของการ
แบงงานไดแก จะตองไมแบงงานเปนงานยอย ๆ ที่มากเกินไป เนื่องจากจะทําใหไมมีเวลาเพียงพอที่จะ
ทําการจับเวลาการทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา และไมควรแบงงานใหเปนงานยอย ๆ ที่นอยเกินไป จะ
ทําใหไมไดศึกษารายละเอียดของการทํางาน นอกจากนี้ Barnes ไดแนะนํากฎ 3 ขอ (Barnesม pp. 270)
ดังตอไปนี้
1. ไมควรแบงงานจนงานยอยแตละงาน มีเวลาสั้นเกินไป (นอยกวา 0.03 นาที)ทําใหทาํ การศึกษา
เวลาไดยาก
2. ไมควรใหในงานยอยหนึ่งประกอบดวยงานที่ทําโดยเครือ่ งจักร
และงานที่ทําโดยพนักงาน
เนื่องจากอัตราการทํางานของเครื่องจักรจะคอนขางคงที่ ในขณะที่อตั ราการทํางานจะไมคงที่
อัตราการทํางานของพนักงานจะไมคงที่ การประเมินระดับความสามารถในการทํางานนั้นจะ
ทําไดยาก
3. งานที่มีเวลาคอนขางคงที่ ควรจะถูกแยกจากงานที่ไรเวลาการทํางานไมแนนอน
ตัวอยางที่ 1 แสดงการแบงงานการผลิตชิ้นงานโดยเครื่องกลึงเปนขั้นตอนยอยๆ
ตัวอยางที่ 1
ในโรงงานแหงหนึ่งตองการศึกษาเวลาการทํางานของการผลิตชิ้นงานชนิดหนึ่งที่เปนสวนประกอบที่
สําคัญของเครื่องจักร ในการผลิตชิ้นสวนนีจ้ ะตองทําแทงเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วมาทําการตัด
โดยเครื่องกลึง 4 ครั้ง เพื่อใหไดลักษณะดังภาพที่ 11 การผลิตชิ้นงานสามารถแบงเปน 12 งานยอยดัง
แสดงในภาพที่ 12
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ภาพที่ 11 รูปแสดงตัวอยางชิน้ งาน

ภาพที่ 12 ตัวอยางการแบงวิธีการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนยอย
เรื่องที่ 9.3.2 การจับเวลาและการบันทึกเวลาการทํางาน
การจับเวลาการทํางานสามารถทําได 2 วิธี คือ
1. การจับเวลาการทํางานอยางตอเนื่อง (Continuous time study)
การจับเวลาแบบนี้ทําไดโดยปลอยใหนาฬิกาจับเวลาเดินไปเรื่อย ๆ ทําการอานและบันทึกเวลาทีอ่ านได
อยางตอเนื่อง หลังจากทําการบันทึกเวลาเสร็จแลวจึงมาคํานวณหาเวลาของแตละงานยอยอีกครั้งหนึ่ง
ขอดีของวิธีการนี้ คือ จะเกิดการผิดพลาดนอย และวิธนี ี้จะเหมาะการทํางานที่มีรอบเวลา (cycle time)
สั้น
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2. การจับเวลาการทํางานแตละงานยอย (Snapback time study)
วิธีนี้ทําไดโดยจับเวลาของแตละการทํางานยอยโดยตรง ซึ่งทําไดโดยบันทึกเวลาหลังจากสิ้นสุดงานยอย
และปรับเวลามาเริ่มใหมที่ศนู ยทุกครั้ง ขอดีของวิธีนี้ คือ ไมตองมาหาเวลาของการทํางานยอยอีกครั้ง
หลังจากทําการจับเวลา แตมีขอเสียที่จะสูญเสียเวลาของงานยอยไปขางในระหวางการปรับเวลามาเริ่มที่
ศูนยในแตละครั้ง วิธีจึงไมเหมาะการการศึกษาเวลาของงานที่มีรอบการทํางานสั้น เนื่องจากการสูญเสีย
เวลาดังกลาวจะมีผลกระทบตอความถูกตองของขอมูลเปนอยางมาก
การบันทึกเวลาจะตองหาวิธกี ารบันทึกเวลาใหงายที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการบันทึกขอมูลในระหวาง
การศึกษาเวลา ตัวอยางเชน ถาเวลาที่ตองการบันทึก คือ 1 นาที 12 วินาที ควรบันทึก 112 โดยเปนที่
เขาใจวา ตัวเลขหลักแรกแสดงคาของนาที และตัวเลขสองหลักสุดทายแสดงคาวินาที
ตัวอยางของการบันทึกเวลาแบบตอเนื่อง และแบบบันทึกเวลาแตละงานยอย และการบันทึกเวลาแสดง
ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ตัวอยางการบันทึกเวลาแบบตอเนื่อง
งานยอยที่ เวลาที่อานได (R ) เวลาที่บันทึก (T )
1
31 วินาที
31
2
1นาที 12 วินาที
112
3
1 นาที 48 วินาที
148
4
2 นาที่ 2 วินาที
202

เวลางานยอย(วินาที)
31
41
36
14

ตารางที่ 4 ตัวอยางการบันทึกเวลาแบบตอเนื่องเวลาแตละงานยอย
งานยอยที่ เวลาที่อานได (R ) เวลาที่บันทึก (T ) เวลางานยอย(วินาที)
1
31 วินาที
31
31
2
41 วินาที
41
41
3
36 วินาที
36
36
4
14 วินาที
14
14
จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 สามารถบันทึกลงในแบบฟอรมการศึกษาการทํางานดังภาพที่ 13 และ
ภาพที่ 14 เนึ่องจากการบันทึกเวลาแบบแตละงานยอยนัน้ เวลาที่อานได (R ) และ เวลาที่บันทึก (T ) จะ
เปนคาเดียวกันจึงทําการบันทึกเพียงครั้งเดียว
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ภาพที่ 13 ตัวอยางการบันทึกเวลาแบบตอเนื่องในแบบฟอรมการศึกษาการทํางาน

ภาพที่ 14 ตัวอยางการบันทึกเวลาแบบแตละงานยอยในแบบฟอรมการศึกษาการทํางาน
เรื่องที่ 9.3.3 การคํานวณจํานวนรอบของการปฏิบัตงิ านทีจ่ ะตองบันทึกเวลา
ดังที่ไดกลาวมาแลววาการศึกษาเวลาการทํางานนั้น ทําไดโดยการวัดเวลาที่ใชในการทํางานของงาน
ยอยๆ เพื่อทําใหทราบวา เวลาที่ตองใชในการทํางานนั้นเปนเทาไร คําถามที่มักจะถามกันบอยๆคือ
จะตองทําการวัดเวลาการทํางานเปนจํานวนกี่ครั้ง จึงจะถือวาเปนจํานวนที่เหมาะสม คําตอบของคําถาม
นี้ก็คือเราสามารถที่จะใชหลักการสิถิติมาประยุกตใชเพื่อหาจํานวนรอบการวัดเวลาการทํางานไดดงั
สมการที่ (1) ดังนี้
⎛ ts ⎞
n=⎜ ⎟
⎝ kx⎠

2

(1)

โดย
n = จํานวนรอบการวัดที่เหมาะสม
t = คามาตราฐาน หาไดจาก ตารางที่ 5
s = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
k = เปอรเซ็นตเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยประชากร
x = คาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทํางาน
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ตารางที่ 5 คามาตราฐาน (t-distribution)
df
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
60
120
∞

α = 0.1
6.314
2.920
2.353
2.132
2.015
1.943
1.895
1.860
1.833
1.812
1.796
1.782
1.771
1.761
1.753
1.746
1.740
1.734
1.729
1.725
1.721
1.717
1.714
1.711
1.708
1.706
1.703
1.701
1.699
1.697
1.671
1.658
1.645

α =0.05
12.706
4.303
3.182
2.776
2.571
2.447
2.365
2.306
2.262
2.228
2.201
2.179
2.160
2.145
2.131
2.120
2.110
2.101
2.093
2.086
2.080
2.074
2.069
2.064
2.060
2.056
2.052
2.048
2.045
2.042
2.000
1.980
1.960

α =0.01
63.656
9.925
5.841
4.604
4.032
3.707
3.499
3.355
3.250
3.169
3.106
3.055
3.012
2.977
2.947
2.921
2.898
2.878
2.861
2.845
2.831
2.819
2.807
2.797
2.787
2.779
2.771
2.763
2.756
2.750
2.660
2.617
2.576

หมายเหตุ
1.
df = ระดับความเปนอิสระ (degree of freedom) = n-1
โดย n = จํานวนครั้งของการทดลองจับเวลาการทํางาน
2.
α = เปอรเซ็นตความผิดพลาด
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โดยสมการที่ (1) นี้ใชหลักการของสถิติโดยคิดวา พนักงานที่ถูกเลือกขึน้ มาทําการศึกษาเวลา เหมือนกับ
เปนการสุมตัวอยาง (sample) ขึ้นมาเพื่อทําการศึกษาหาคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทํางานโดยพนักงาน
ทั้งหมดจะถือวาเปนประชากรนั่นเอง ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 2
จากการทดลองจับเวลาการทํางานจํานวน 20 ครั้ง และคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทํางานนี้เทากับ 0.26
นาที โดยมีคาสวนเบียงเบนมาตราฐานเทากับ 0.04 ถาตองการเปอรเซ็นตความผิดพลาดไมเกิน 5% และ
มีเปอรเซ็นตเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยประชากรไมเกิน ( k ) ± 3 % จํานวนรอบ (หรือครั้ง)ของการวัดเวลา
ควรจะตองเปนเทาไร
คา t หาไดจาก ระดับความเปนอิสระ (degree of freedom, df) และ เปอรเซ็นตความผิดพลาดดังนี้
ระดับความเปนอิสระ (df)

= n-1
= 20-1 = 19

เปอรเซ็นตความผิดพลาด = 5%
จากตารางที่ 5 คา t = 2.093
จากสมการที่ (1)
⎛ 2.093 × 0.04 ⎞
n=⎜
⎟ ≈ 115
⎝ 0.03 × 0.26 ⎠
2

ดังนั้น ควรจะศึกษาเวลาจํานวน 115 รอบการทํางาน
จากสมการที่ (1) และตัวอยางที่ 1 จะเห็นไดวา ถาตองการความถูกตองแมนยําสูง จะตองศึกษาเวลาเปน
จํานวนมาก ในกรณีทไี่ มสะดวกที่จะคํานวนอาจจะใช จํานวนรอบการวัดที่เหมาะสมซึ่งใชโดยโดย
General Electric Company ไดดังในตารางที่ 6 จากตารางนี้จํานวนรอบการวัดที่แนะนําในการศึกษา
เวลาขึ้นอยูก ับเวลามี่ใชในการทํางานหนึ่งรอบ โดยจะเห็นวาถารอบการทํางานสั้น จะตองทําการศึกษา
เวลาหลายๆ ครั้ง ในขณะที่รอบการทํางานที่ยาวจะทําการศึกษาเวลาในการทํางานในจํานวนครั้งที่นอย
กวา ทั้งนี้เนื่องจากรอบเวลาการทํางานที่สั้นนั้นมีโอกาสที่ผูจับเวลาจะทําการวัดเวลาผิดพลาดสูงจึงตอง
ทําการวัดเวลาหลายๆครั้ง
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ตารางที่ 6 จํานวนรอบการวัดที่เหมาะสม
รอบเวลาการทํางาน (Cycle Time) (นาที) จํานวนรอบ(หรือครั้ง)ของการวัดเวลาที่แนะนํา
0.10
200
0.25
100
0.50
60
0.75
40
1.00
30
2.00
20
2.00-5.00
15
5.00-10.00
10
10.00-20.00
8
20.00-40.00
5
มากกวา40.00
3
ที่มา: Time study manual of General Electric Company (Niebel B. and Freivalds, A. p.393)
เรื่องที่ 9.3.4 การคํานวนเวลามาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
เวลามาตรฐานคือเวลาที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือใหบริการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. งานถูกทําโดยพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ และผานการอบรมมาอยางดี (A Qualified, Well-trained
Operator)
2. พนักงานจะทํางานโดยความเร็วที่ปกติและสม่ําเสมอ (Normal Pace) ตัวอยางของอัตราทํางาน
ปกติไดแก
- จังหวะการเดินอยางสม่ําเสมอ เปนระยะทาง 264 ฟุต ใน 1 นาที (3ไมลตอชั่วโมง)
- จังหวะการแจกไพ 52 ใบ ออกเปน 4 กอง กองละเทาๆกัน ในเวลาครึง่ นาที
อีกนัยเวลามาตรฐานมุงที่จะแสดงถึงเวลาการทํางานตามหลักการทํางานที่ยุติธรรม (A Fair Day’s
Work) (Niebel, B. and Freivalds) ซึ่งหมายถึง เวลาที่ใชในการทํางานของพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความชํานาญในการปฏิบัติงานนั้นในอัตราการทํางานทีส่ ม่ําเสมอโดยไมมีขอจํากัดใน
กระบวนการทํางาน เวลามารตราฐานในการทํางาน (standard time) ถือวาเปนหนึ่งในขอมูลที่สําคัญ
สําหรับการบริหารการผลิต และบริหารการดําเนินการเปนอยางยิ่ง ในปจจุบันการหาเวลามารตราฐาน
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การประเมินระดับความสามารถ (Performance rating factor)
การประเมินระดับความสามารถในการทํางานเปนขั้นตอนที่ชวยปรับเวลาการทํางานที่ไดจากการศึกษา
เวลามี่เหมาะสมขึ้น เนื่องจากพนักงานที่ถูกเลือกขึ้นมาศีกษานั้น อาจจะทํางานดวยอัตราที่เร็วหรือชา
เกินไป หลังจากทําการประเมินโดยผูเชีย่ วชาญแลวทําการปรับเวลาที่ไดจากศึกษาเวลาโดยใชดัชนีการ
ทํางาน (Performance rating factor, PRF) โดย
PRF > 1
PRF = 1
PRF < 1

แสดงวา
แสดงวา
แสดงวา

การทํางานเร็วเกินไป
การทํางานปกติ
การทํางานชาเกินไป

ตัวอยางที่ 3
ถาเวลาของงานยอยไดที่จับได เทากับ 1 นาที 30 วินาที แลวผูศึกษาเวลาประเมินวาพนักงานทํางานนี้เร็ว
เกินไปกวาที่ควรเปน 20%
ดังนั้นเวลาที่ใชในการทํางานยอยนี้ที่ควรจะเปน

= (1.5) (1.2)
= 1.8 นาที
= 1 นาที 48 วินาที

การกําหนดเวลาเผื่อ (Allowance Factor)
การเผื่อในการทํางาน(Allowance) เปนการเผื่อเวลาสําหรับกิจกรรมตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการ
ทํางานตลอดทัง้ วัน อาทิเชน เวลาที่ใชการปรึกษาเรื่องงาน เวลาทําธุระสวนตัว เปนตน นอกจากนีแ้ ลว
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ตารางที่ 7 เปอรเซ็นตเวลาเผือ่ ที่แนะนําเนื่องจากปจจัยตางๆ
ปจจัยที่ควรคํานึงในการเผื่อเวลา
1. เวลาเผื่อขั้นพื้นฐาน
2. ตองยืนทํางานตลอดเวลา
3. ทาในการทํางานยากลําบาก
4. การทํางานที่ตองใชแรง เชน ยก ผลัก ดัน
5. การทํางานในพื้นที่ที่มีแสงสวางนอย
6. การทํางานในพื้นที่ที่มีอณ
ุ หภูมหิ รือความชื้นผิดปกติ
7. การทํางานที่ตองการความละเอีอดรอบคอบ
8. การทํางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
9. การทํางานที่ยาก ตองใชความคิด
10. การทํางานซ้ําซาก จําเจ
11. การทํางานนาเบื่อหนาย
ที่มา: Niebel, B. and Freivalds, หนา 437

เปอรเซ็นตเวลาเผื่อที่แนะนํา
7%
2%
2-7%
1-22%
7%
0-5%
0-5%
0-5%
0-8%
0-4%
0-5%

ขั้นตอนในการหาเวลามาตรฐานโดยวิธีการศึกษาเวลาในการทํางาน สามารถทําตามลําดับดังนี้
1. ทําการการศึกษาเวลาในการทํางาน
2. คํานวณเวลาเฉลี่ยจากการศึกษาเวลาในการทํางาน
3. การคํานวณเวลาทํางานปกติโดยพิจารณาจากการประเมินระดับความสามารถ
rating factor)
4. การหาเวลามาตรฐานโดยพิจารณาเพิ่มเวลาเผื่อ (Allowance Factor)

(Performance
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1. ทําการการศึกษาเวลาในการทํางาน
จากตัวอยางที่ 1 ไดทําการวัดเวลาการทํางานจํานวน 10 รอบและบันทึกเวลาแบบตอเนื่องของการศึกษา
การทํางานของการผลิตชิ้นงานนื้ดังแสดงโดยภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การบันทึกเวลาแบบตอเนื่องของการผลิตชิ้นงาน
2. การคํานวณเวลาเฉลี่ย จากการศึกษาเวลาในการทํางาน
การคํานวณเวลาเฉลี่ยเปนการหาคาเฉลี่ยการทํางาน โดยการนําเวลาของงานยอยทีไ่ ดจากการศึกษาเวลา
มาทําการหาคาเฉลี่ย จากนัน้ ใหนําเวลาของงานยอยเฉลี่ยทุกงานมารวมกันก็จะไดเวลาของการทํางาน
เฉลี่ยดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 4
การหาเวลาเฉลี่ยของงานยอยสามารถทําดังแสดงโดยภาพที่ 16 ดังนัน้ คาเฉลี่ยของเวลาการทํางานนี้
ไดแก
จากภาพที่ 16
เวลาเฉลี่ยการทํางาน

= เวลาเฉลี่ยของงานยอยที่ 1 + เวลาเฉลี่ยของงานยอยที่ 2+ …+ เวลาเฉลี่ยของ
งานยอยที่ 12
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= 0.12+0.14+0.11+0.52+0.12+0.41+0.14 +0.35 +0.15+ 0.41+ 0.11+0.31
= 2.88 นาที

ภาพที่ 16 การหาเวลาเฉลี่ยของงานยอย
3. การคํานวณเวลาทํางานปกติโดยพิจารณาจากการประเมินระดับความสามารถ
จากหัวขอที่แลว เวลาเฉลี่ยที่ไดจะถูกนํามาปรับโดยดัชนีการทํางาน (PRF) ซึ่งจากภาพที่ 17 ผูศึกษาเวลา
กําหนดให PRF = 0.9 แสดงวา พนักงานทีถ่ ูกศึกษาเวลาทํางานชากวาปกติไปประมาณ 10 เปอรเซ็นต
ดังนั้นเวลาปกติจะสามารถหาไดโดย
เวลาปกติ

= 2.88 นาที x (0.90)

= 2.60 นาที

4. การคํานวณเวลามาตราฐานโดยพิจารณาเพิ่มเวลาเผื่อ
หลังจากไดเวลาปกติแลว เวลาที่ไดนเี้ ปนเวลาที่ถอื เปนอัตราการทํางานเพื่อใหไดชนิ้ งาน 1 ชิ้น ซึ่งได
จากการศึกษาเวลาการทํางานที่เกิดจากการทํางานในชวงเวลาสั้นๆ แตถาจะทําการหาเวลามาตรฐานของ
การทํางานนี้ จะตองมีการเผื่อเวลาสําหรับใหพนักงานสามารถทํางานดวยอัตราคงที่ไดอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งวัน โดยจากภาพที่ 17 กําหนดใหเวลาเผื่อเทากับ 10 เปอรเซ็นต ดังนั้นเวลามาตรฐานของการ

28

ิดน

ภาพที่ 17 การกําหนดคา ดัชนีการทํางานและเวลาเผื่อในแบบฟอรมการศึกษาเวลาการทํางาน
การประยุกตใชและปรับปรุงเวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐานในการทํางาน ถือวาเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชประโยชน ทั้งทางในสวนของการ
ผลิต และการบริหารการจัดการ อาทิเชน เพื่อทําการปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อคํานวณตนทุนของ
สินคา เพื่อหาปริมาณพนักงานที่เหมาะสมในการทํางาน เพื่อหาจํานวนเครื่องจักรที่เหมาะสม เปนตน
ตัวอยางที่ 5
จากตัวอยางกอ นหนานีว้ ลามาตรฐานของการผลิตชิ้นงานชนิดมีคาเทากับ 2.86 นาที โดยเฉลี่ยพนักงาน
ควรจะทําการผลิตไดประมาณ 168 ชิ้นงานตอวัน(8 ชั่วโมงทํางาน) ถามีความตองการในการผลิตสินคา
จํานวน 2000 ชิ้นงานในเวลา 3 วัน จะตองใชพนักงานทําการผลิตชิ้นงานนี้เทากับเทาไร
เนื่องจากเวลามาตรฐานในการผลิต 1 ชิ้นเทากับ 2.86 นาที
ดังนั้นจะตองใชพนักงานทั้งสิ้นเทากับ

2000 × 2.86
3 × 8 × 60

= 3.97 คน หรือประมาณ 4 คน

ดังนั้นถาคาแรงรายวันของพนักงานกลึงเทากับ 500 บาทตอวัน ตนทุนแรงงานของการผลิตชิ้นงานนี้
เทากับประมาณ 2000 บาท
เพื่อใหเวลามาตรฐานมีคาที่ถูกตองอยูเสมอ ควรจะมีการปรับปรุงหรือหาเวลามาตรฐานอยูเสมอ เมื่อ
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1.
2.
3.
4.

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานเปนจํานวนมาก

ตัวอยางเชนในการผลิตชิ้นงานในตัวอยางที่ 1 ถามีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของแทงโลหะซึ่งมี
คุณสมบัติที่แตกตางไปจากเดิม อาจจะมีผลทําใหเวลาทีใ่ ชในการตัดทั้ง 4 ครั้งเร็วขึ้น หรือ ชาลง และมี
ผลทําใหมีเวลามาตรฐานเปลี่ยนแปลงได
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