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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงงานที่เป็น 

กรณีศึกษา (2) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้หัวเตียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโรงงาน 
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกรณีศึกษานี้ ผลิตดู้หัวเตียงซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมียอดผลิตสูงสุดในปี 2560 
พบปิญหาส่งมอบงานล่าข้าจำนวน 278 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 39.82 ของจำนวนงานล่าข้า 
ทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาขั้นตอนการผลิตตู้ห ัวเตียงจนถึงการบรรจุ มีขั้นตอนในการ 
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 12 ขั้นตอน พบว่าเวลาที่ใขในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ขั้นตอนการ 
ประกอบข้ึนงานใข้เวสา 38.67 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.49 โดยในการวิจัยในคร้ังนี้ใข้ทฤษฎี 
การศึกษางานมาประยุกตใข้ เพื่อปรับปรุงวิธีการประกอบตู้หัวเตียงโดยใข้หลักการ ECRS 
ในการพัฒนาโต๊ะและอุปกรณ์ที่ใข้ในการประกอบตู้หัวเตียง หลังการปรับปรุงโดยการ 
ออกแบบโต๊ะประกอบขั้นงาน ส่งผลให้เวลาในการประกอบตู้หัวเตียงจากเดิม 38.67 นาที 
ต่อตู้ ลดเวลาลงเหลือ 30.35 นาทีต่อตู้ คิดเป็นเวลาที่ลดลง 8.32 นาทีต่อตู้ คิดเป็นร้อยละ 
21.51 และสามารถลดจำนวนพนักงานในแผนกประกอบลงได้ก่อนปรับปรุงมีพนักงาน 7 
คน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 3 คน และลดด้นทุนค่าแรงลงได้ 1,200 บาทต่อวัน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.14
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Abstract
The objectives o f this research are to  study the operation o f the 

factory as a case study and to improve the production process of the 
bedside cabinet as a case study in the furniture factory. Bedding production 
has the maximum a sale value in the year 2017 and found that the 278 
deliveries are delaying as 39.82% o f the to ta l number of delays. From the 
study of manufacturing to  packaging of bedside cabinet, there are 12 steps in 
production. It is found that the most time is spending in assembly process 
was 38.67 minutes or 15.49%. The improving assembly process of bedside 
cabinet is using the principle of ECRS to design a table for assembling it. 
After the improvement o f assembly process o f bedside cabinet, the time 
reduces from 38.67 minutes per cabinet to  30.35 minutes, decrease 8.32 
minutes per cabinet, or 21.51%. Before the update, there were 7 staffs after 
improvement, down to  3 people and saving labor cost to 1,200 bath/day or 
57.14%.
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