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บทคดัย่อ 

งานวจิัยน้ีศึกษาการเพ่ิมประประสิทธิภาพการซ่อมพรมในโรงงานผลิตพรม  ซ่ึงศึกษาพรมชนิดท่ีทอจาก

เคร่ืองทอพรม  จากการศึกษาในแผนกซ่อมพรมพบวา่พรมมีรอยตาํหนิหลายตาํแหน่งและหลายประเภท ซ่ึงตอ้งมีการ

ซ่อมให้ตรงตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ แผนกซ่อมพรมมีการซ่อมพรมเสร็จล่าชา้ และส่งมอบให้ส่วนงานถดัไปล่าชา้ 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่า กระบวนการและวิธีการทํางานของผูซ่้อมพรมไม่เหมาะสมกับงานซ่อม 

งานวิจยัน้ีใชเ้ทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิมผลผลิต และการศึกษางาน ในการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการ

ซ่อมพรม การปรับปรุงการทาํงาน 3 แบบ คือ 1. การทาํงานแบบคู่ขนาน 2. การตรวจสอบและกาํหนดตาํแหน่งของรอย

ตาํหนิ และ 3. การกาํหนดตาํแหน่งของผูซ่้อมพรม จากการปรับปรุงกระบวนการซ่อมพรม ปรากฏวา่ลดเวลาในการ

ซ่อม ซ่ึงเดิมการซ่อมพรมต่อวนัใช้เวลา 452 นาที ซ่อมพรมมีพ้ืนท่ี 180 ตารางเมตร จากการนําวิธีการซ่อมแบบ

ปรับปรุงมาประยกุตใ์ช ้จะใชเ้วลา 397 นาที ซ่อมพรมมีพ้ืนท่ี 202 ตารางเมตรต่อวนั การปรับปรุงน้ีสามารถลดเวลาใน

การซ่อมพรมได ้55 นาทีต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.22 

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพ  การซ่อมพรม การทาํงานคู่ขนาน 

 

Abstract 

This research aims to enhance the efficiency of carpet repairing in the carpet manufacturing.  The carpet 

type used in the study was the carpet weaving from the weaving machines. The study revealed that the carpets in the 

repairing department were found with the defects in many areas and categories which need to be repaired according 

to customer specifications. Carpet repairing department was found in delaying the completion of repairing which 

affected the next process. From the study and data collection, it was found that the processes and working methods 

of carpet repairing were inappropriate. This research used the techniques of the efficiency optimization, productivity, 
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and work study theory to analyze the processes of carpet repairing. The improvements were three types: 1) parallel 

repairing,2) inspecting and determining the location of the defects,3) replacing the carpet repairing. The processes of 

carpet repairing appeared to reduce the time of the repairing from 452 minutes per 180 square meters of carpet 

repairing area to  397  per  202  square meters per day. Therefore, this can reduce the time of repairing for 55 

minutes per day or 12.22 percent. 

 

Keywords: Efficiency Improvement, Carpet Repair, Parallel Work  

 

1. บทนํา 

อาคาร บา้น สาํนกังาน หลายแห่งนิยมใช ้”พรม” สาํหรับรองพ้ืนเพ่ือความสวยงาม รักษาอุณหภูมิ(ร้อน-เยน็)

ขณะเทา้สัมผสัพ้ืน ลดเสียงดงัจากพ้ืน จากประโยชน์ต่างๆนั้นลูกคา้มีความตอ้งการพรมมากข้ึน โรงงานกรณีศึกษามี

การผลิตพรมท่ีมีคุณภาพดี มีพรมหลายแบบ หลากสี การผลิตมี 3 แบบ คือ 1) พรมทอมือ เป็นพรมท่ีมีความละเอียด 

อ่อนชอ้ย ประณีต จาํนวนสีมาก ใชแ้รงคนและเคร่ืองทอ ค่อยๆ ประดิษฐล์วดลายลงบนพรม ตอ้งใชเ้วลาในการทอและ

ศิลปะเฉพาะตวัของช่างทอพรม 2) ทอจกัร เป็นพรมสีพ้ืน หรือท่ีสามารถมองเห็นเป็นสีเด่ียว มกัจะใชจ้กัรในการทอ 

สามารถทอไดที้ละหลายๆแถวและเร็ว 3) ทอดว้ยเคร่ืองจกัร  เป็นพรมท่ีรายละเอียดไม่มาก ลายไม่ซบัซอ้น จาํนวนสีท่ี

ใชไ้ม่เกิน 12 สี และสามารถผลิตไดห้ลายตารางเมตร  

กระบวนการผลิต การซ่อม และ การตรวจสอบคุณภาพ ดาํเนินการอยา่งเขม้งวดทาํให้การผลิตล่าชา้ และมี

ประสิทธิภาพตํ่า งานวิจยัน้ีศึกษาพรมประเภทท่ีมีการผลิตปริมาณมาก การผลิตต่อเน่ือง ท่ีผลิตจากทอดว้ยเคร่ืองจกัร

จากการศึกษาข้อมูลปริมาณการผลิต รอยตําหนิ กระบวนการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตท่ีต้องปรับปรุงคือ

กระบวนการซ่อมพรม จากการทาํงานท่ีมีการวา่งงานของพนกังาน พรมท่ีซ่อมเสร็จส่งไปส่วนงานควบคุมคุณภาพก็ยงั

พบรอยตาํหนิ และการซ่อมพรมล่าชา้ แนวทางการปรับปรุงไดมี้การนาํเสนอและการประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการซ่อม

พรม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดเวลาการทาํงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการซ่อมพรมและเป็น

แนวทางในการปรับปรุงการซ่อมพรม 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การดาํเนินการวิจยัตามหลกัการศึกษาการทาํงาน (วิจิตร ตณัฑสุทธ์ิ, 2548) ประกอบดว้ยการศึกษาวิธีการ

ทาํงาน กระบวนการผลิต และการวดังานดว้ยการหาเวลาการทาํงาน การปรับปรุงการทาํงานและการเพ่ิมประสิทธิตาม

แนวปฏิบติั (วาทิน อน้คาํ, 2551)การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนตโ์ดย

ใช้หลักการ ECRS คือการกําจัดงานย่อย การรวมงานย่อย การปรับปรุงงาย่อย และ การให้ทํางานได้ง่าย การเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (สุชาดา วราสินธ์ุ, 2543) ไดท้าํการเปล่ียนชุดของเคร่ืองหลอมใหม่ ซ่ึง

สามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าของ

กระบวนการพ่นสี(อภิชาต วงศ์สืบสกุล, 2550) การสูญเสียเวลาเก่ียวกบัการปรับตั้งเคร่ืองมือพ่นสี โดยเทคนิค การ

กาํจดังานยอ่ย การรวมงานยอ่ย การปรับปรุงงายอ่ย และ การใหท้าํงานไดง่้าย 

การดาํเนินการปรับปรุงการซ่อมพรมประกอบดว้ย 1) กระบวนการผลิตพรมโดยภาพรวม 2) กาํลงัการผลิต

ของแต่ละแผนก 3) กระบวนการซ่อมพรม (รูปแบบเดิม) และ 4) สรุปลกัษณะปัญหา รายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1 กระบวนการผลิตพรมโดยภาพรวม การผลิตพรมมีขั้นตอนการผลิตหลกัๆ 7 ขั้นตอน ดงัรูปท่ี 1 คือ 1) การยอ้มสี

ไหม 2) การกรอไหม 3) การทอพรม 4) การซ่อมพรม 5) การตดัหนา้เรียบ 6) การลงกาว และ 7) การตรวจสอบและการ

ตกแต่ง 

 
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตพรมโดยภาพรวม 

 

3.1.1การยอ้มสีไหม แผนกยอ้มสีไหมตามท่ีลูกคา้สั่ง โดยจะตอ้งผ่านห้องปฏิบติัการเผื่อการผสมสียอ้ม และ

กาํหนดสูตรสี ห้องปฏิบติัการจะตอ้งยอ้มก่อนเพ่ือเทียบสีให้เหมือนกบัตวัอย่างสีท่ีลูกคา้สั่ง เม่ือห้องปฏิบติัการยอ้ม

เหมือนแลว้ก็จะส่งเขา้ยอ้มจริง 

3.1.2การกรอไหมคือกระบวนการการนําเส้นไหมจากการเช็คสต็อกหรือยอ้มมาป่ันเป็นโคนรวมทั้ งควบ

เกลียว 

3.1.3การทอพรม จดัเตรียมไหมจากแผนกกรอมาทอตามลวดลาย โดยให้มีคุณภาพตามใบสั่งงานท่ีวางแผน

วสัดุสั่งมา ส่วนลายตามแบบนั้น คาํสั่งมาจาก Art โดยใชโ้ปรแกรม CAD มีการปรับเคร่ืองทอให้มี เฟือง สี ตามใบสั่ง

งาน 

3.1.4 การซ่อมพรม ตรวจสอบสีและลายท่ีทอใหต้รงกบัขอ้กาํหนด ถา้มีรอยตาํหนิก็ดาํเนินการซ่อมพรม 

1 

3 

4 

5 

2 

7 

6 

  

 

  

  

  

  

การยอ้มสีไหม 

การกรอไหม 

การทอพรม 

การตรวจสอบ,ตกแต่ง 

การลงกาว 

การซ่อมพรม 

การตดัหนา้เรียบ 
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3.1.5 การตดัหน้าเรียบ หรือ เชียร์ร่ิง คือกระบวนการทําให้พรมหน้าเรียบ และความสูงให้ตรงกับความ

ตอ้งการของลูกคา้  

3.1.6 การลงกาว คือการทาํใหพ้รมแขง็แรงข้ึน ยดึ เสน้ไหมหลกั (Jute) กบัไหมใหแ้น่นข้ึน ทาํใหพ้รมไม่งอ 

3.1.7 การตรวจสอบและการตกแต่ง กระบวนการตกแต่งเป็นขั้นตอนสุดทา้ย โดยการเก็บรายละเอียดของ

พรม และทาํลวดลายต่างๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเช่น เซาะร่อง ลายนูนแต่งมน แยกสีแซม เพ่ือใหพ้รมมีความสวยงาม 

3.2 กาํลงัการผลิต การผลิตพรมมีขนาด ความกวา้ง และ ความยาว ไม่เท่ากนั มีหลายลวดลาย กาํลงัการผลิต

โดยเฉล่ียท่ีใชว้เิคราะห์ในงานวิจยัน้ีจะแปลงเป็นหน่วย ตารางเมตรต่อชัว่โมง กระบวนการผลิตพรมมีกาํลงัการผลิตท่ี

ทอดว้ยเคร่ืองจกัร ดงัตารางท่ี 1 การยอ้มสีไหม การกรอไหม และการตรวจสอบ มีกาํลงัการผลิต 29, 29, 31 ตารางเมตร

ต่อชัว่โมง ซ่ึงสามกระบวนการน้ีจะตอ้งเตรียมและการผลิตทั้ง 3 แบบ จึงมีกาํลงัการผลิตสูงกวา่กระบวนการอ่ืน ๆ 

กระบวนการซ่อมพรมมีกาํลงัการผลิต 22 ตารางเมตรต่อชัว่โมง ซ่ึงล่าชา้กวา่กระบวนการผลิตอ่ืน ๆ 

 

ตารางที่ 1 กาํลงัการผลิตพรมท่ีทอดว้ยเคร่ืองจกัรของแต่ละกระบวนการ หน่วยเป็น ตารางเมตรต่อชัว่โมง 

ลาํดบั กระบวนการ กาํลงัการผลติ (ตารางเมตร/ช่ัวโมง) 

1 การยอ้มสีไหม  29 

2 การกรอไหม 29 

3 การทอพรม  25 

4 การซ่อมพรม  22 

5 การตดัหนา้เรียบ  25 

6 การลงกาว  25 

7 การตรวจสอบ 31 

 

3.3 รอยตาํหนิ การศึกษาการผลิตพรมพบรอยตาํหนิโดยเฉล่ีย 1.2 จุดต่อตารางเมตร รอยตาํหนิแบ่งออกเป็น 5 

ประเภท ดงัน้ี 

3.1.1 สีแซม คือ สีท่ีมีลกัษณะแทรกอยูใ่นสีอ่ืนเป็นจุดเลก็   

3.1.2 รอยแยก คือ เวลาทอแลว้พ้ืนท่ีตรงนั้นจะเป็นร่องยาวๆ  

3.1.3 รอยแหวง่ คือ เวลาทอแลว้พ้ืนท่ีตรงนั้นจะไม่มีเสน้ไหมอยูแ่ต่พ้ืนท่ีอ่ืนมีเสน้ไหม   

3.1.4 เสน้ไหมสั้น คือ เวลาทอแลว้พ้ืนท่ีตรงนั้นจะมีเสน้ไหมสั้นกวา่พ้ืนท่ีขอพรม  

3.1.5 เสน้ไหมยาว คือ เวลาทอแลว้พ้ืนท่ีตรงนั้นจะมีเสน้ไหมยาวกวา่พ้ืนท่ีขอพรม 

3.4 กระบวนการซ่อมพรม(รูปแบบเดิม) ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 กาํลงัการซ่อมพรม 22 ตารางเมตรต่อชั่วโมง 

หรือ 180 เมตรต่อวนั (8 ชัว่โมง) จาํนวนพรมทั้งหมด 4 ผืน ใชเ้วลาทั้งหมด 452 นาที การซ่อมพรมทาํคร้ังละหน่ึงผืน 

ดงัรูปท่ี 2 กระบวนการเร่ิมจาก การคล่ีพรม การเตรียมอุปกรณ์ การตรวจสอบรอยตาํหนิ การซ่อมพรม การมว้นเก็บ 

และการทาํความสะอาดพ้ืนท่ี  
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3.5 สรุปลกัษณะปัญหา กระบวนการซ่อมพรมรูปแบบเดิมทาํงานคร้ังละ 1 ผืน โดยเร่ิมซ่อมพรมผืนท่ี 1 ตาม

กระบวนการ ดงัรูปท่ี 2 จนเสร็จแลว้จึงเร่ิมทาํผืนท่ี 2, 3, และ 4 จากการศึกษาพบลกัษณะปัญหา 3 ดา้น คือ 

3.5.1 การวา่งงาน (Idle Time) ของพนกังานบางคนในช่วงเวลา การคล่ีพรม การเตรียมอุปกรณ์ การมว้นพรม 

การทาํความสะอาดพ้ืน  

3.5.2 การซ่อมพรมไม่ครบ รอยตาํหนิซ่อมไม่หมดซ่ึงไปตรวจพบท่ีกระบวนการตรวจสอบและตกแต่ง 

3.5.3 การซ่อมพรมล่าชา้ ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 การซ่อมพรมมีกาํลงัการผลิตเฉล่ีย 22 ตารางเมตรต่อชัว่โมง 

หรือคิดเป็น 180 ตารางเมตรต่อวนั ส่วนกระบวนการทอพรม ตดัหนา้เรียบ และลงกาว กาํลงัการผลิตเฉล่ีย 200 ตาราง

เมตรต่อวนั จึงทาํใหต้อ้งทาํงานล่วงเวลา เพ่ือซ่อมพรมผืนท่ี 5 ใหเ้สร็จทนักบักระบวนการผลิตอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 2 กระบวนการซ่อมพรมต่อผืน 

 

4. ผลการวจิยั 

กระบวนการซ่อมพรมรูปแบบเดิมซ่อมพรมคร้ังละผืน ผืนท่ี 1-4 จนเสร็จ จากปัญหาทั้ง 3 ดา้น เสนอแนวทาง

การปรับปรุงการซ่อมพรม การลดเวลา และประสิทธิภาพการซ่อมพรม ดงัน้ี 

4.1 วิธีการปรับปรุงการซ่อมพรม จากการทาํงานแบบเดิมทาํให้การซ่อมพรมนั้นตอ้งมีการซ่อมคร้ังท่ี 2 และ

คร้ังท่ี 3 ทาํให้เกิดงานล่าชา้จากการซ่อม และขั้นตอนการซ่อมพรมบางขั้นตอนไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึง

นาํเสนอแนวทางปรับปรุงวธีิการซ่อมพรมได ้ 3 ส่วน ไดแ้ก่ การซ่อมพรมแบบคู่ขนาน  การกาํหนดรอยตาํหนิ และการ

กาํหนดพ้ืนท่ีนัง่ของคนซ่อมพรม 

4.1.1 การซ่อมพรมแบบคู่ขนาน มีวิธีการทาํงาน ดงัรูปท่ี 3 การคล่ีพรมผืนแรกเสร็จก็จะแบ่งคนออกเป็น 3 

กลุ่มโดยกลุ่มท่ี 1 เตรียมอุปกรณ์เพ่ือซ่อมพรม กลุ่มท่ี 2 คล่ีพรมผืนท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบรอยตาํหนิของพรมผืนท่ี 

2  เพ่ือมาร์คตาํแหน่งรอยตาํหนิ  เม่ือกลุ่มท่ี 1 เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยและกลุ่มท่ี 2 คล่ีพรมเสร็จทั้งสองกลุ่ม ตรวจสอบ

และซ่อมพรมไปพร้อมกนั เม่ือทั้งสองกลุ่มน้ีซ่อมพรมผืนท่ี 1 เสร็จ โดยกลุ่มท่ี 1 ทาํการมว้นเก็บพรม แลว้กลุ่มท่ี 2 

ซ่อมพรมผืนท่ี 2  และให้ 1 คนทาํความสะอาดพ้ืนท่ีวางพรมผืนท่ี 1 เม่ือกลุ่มท่ี 1 เก็บพรมเสร็จแลว้ก็มาซ่อมพรมผืนท่ี 

2  ซ่อมพรมผืนท่ี 2 เสร็จ  ก็ให้กลุ่มท่ี 1 มว้นเก็บพรมและทาํความสะอาด  ส่วนกลุ่มท่ี 2 คล่ีพรมผืนท่ี 3 ให้กลุ่มท่ี 3 

ตรวจสอบรอยตาํหนิของพรมผืนท่ี 3 เพ่ือมาร์คตาํแหน่งรอยตาํหนิ เม่ือกลุ่มท่ี 2 คล่ีพรมเสร็จก็เตรียมอุปกรณ์แลว้มา

1 

3 

4 

5 

2 
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การคล่ีพรม 

การเตรียมอุปกรณ์ 

การตรวจสอบรอยตาํหนิ 

การทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 

การซ่อมพรม 

การมว้นเก็บ 
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ซ่อมพรมผืนท่ี 3  และเม่ือกลุ่มท่ี 1 มว้นเก็บพรมและทาํความสะอาดเสร็จก็มาซ่อมพรมผืนท่ี 3  เม่ือทั้งสองกลุ่มซ่อม

พรมเสร็จ กลุ่มท่ี 1 มว้นเก็บพรมและทาํความสะอาด ส่วนกลุ่มท่ี 2  ก็มาคล่ีพรมผืนท่ี 4  แลว้ใหก้ลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบรอย

ตาํหนิของพรมผืนท่ี 4  เพ่ือมาร์คตาํแหน่งรอยตาํหนิ และขั้นตอนการซ่อมพรมจะเหมือนกบัผืนท่ี 2 และผืนท่ี 3 และ

พรมผืนอ่ืนๆ ก็ทาํการซ่อมพรมเหมือนผืนท่ี 2  ผื่นท่ี 3 และ ผืนอ่ืนๆ 

 

 
รูปที่ 3 กระบวนการซ่อมพรมแบบคู่ขนาน รูปแบบใหม่ 

 

4.1.2 การกาํหนดตาํแหน่งรอยตาํหนิ เพ่ือการซ่อมพรมไดห้มดไม่มีรอยตาํหนิผ่านออกไปยงักระบวนการ

อ่ืนๆ การซ่อมพรมสามารถแบ่งรอยตาํหนิได ้3 ประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีวิธีการซ่อมพรมท่ีแตกต่างกนัออกไป  

ดงันั้นจึงกาํหนดรอยตาํหนิแต่ละประเภทโดยการใช้สต๊ิกเกอร์สีต่างๆ ติดตามตาํแหน่งต่างๆ ของรอยตาํหนิแต่ละ

ประเภทเพ่ือให้คนซ่อมพรมไดเ้ห็นรอยตาํหนิไดช้ดัเจน และเป็นการท่ีทาํให้คนงานนั้นซ่อมพรมไดอ้ยา่งทัว่ถึงละเอียด

ข้ึน ในขั้นตอนน้ีทาํโดยการให้คนตรวจสอบพรม  ถา้พบรอยตาํหนิประเภทใด เป็นรอยตาํหนิตรงบริเวณใดของพรมก็

ให้คนตรวจสอบติดสีสต๊ิกเกอร์ โดยสีสต๊ิกเกอร์แบ่งตามรอยตาํหนิได ้สต๊ิกเกอร์สีเน้ือ คือ รอยแหว่งและรอยแยก 

สต๊ิกเกอร์สีนํ้ าเงิน คือ สีแซมและไหมพรมสั้น และ สต๊ิกเกอร์สีดาํ คือ ไหมพรมยาว 

การคล่ีพรม 

การตรวจสอบรอยตาํหนิ 

การทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 
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การมว้นเก็บ 

การคล่ีพรม 

การตรวจสอบรอยตาํหนิ 

การทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 
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การเตรียมอุปกรณ์ 

การซ่อมพรม 

การมว้นเก็บ 

ผืนท่ี 1 

ผืนท่ี 2 

ผืนท่ี 3 

การคล่ีพรม 

การตรวจสอบรอยตาํหนิ 

การทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 
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การเตรียมอุปกรณ์ 

การซ่อมพรม 

การมว้นเก็บ 
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4.1.3 การกาํหนดพ้ืนท่ีนัง่ของคนซ่อมพรม จากกระบวนการซ่อมแบบเดิม คนซ่อมพรมจะนัง่กระจดักระจาย

ไปทัว่ผืนพรม เราจึงทาํการปรับวิธีการนัง่ทาํงานของคนซ่อมพรมใหม่โดยการกาํหนดพ้ืนท่ีนัง่ให้คนซ่อมพรมโดยให ้

1 คนทาํการซ่อมพรม 1×5 ตารางเมตร ซ่ึงการกาํหนดพ้ืนท่ีนัง่ให้คนซ่อมพรม ทาํให้ซ่อมพรมไดล้ะเอียดข้ึน เม่ือซ่อม

พรมไดล้ะเอียดก็ทาํใหไ้ม่เหลือรอยตาํหนิหรือมีรอยตาํหนิเหลืออยูน่อ้ยลง ทาํใหล้ดการซ่อมในคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ลง

ได ้ ซ่ึงจะลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ตกแต่งในแผนกสุดทา้ย ทาํใหพ้รมส่งไดต้รงตามกาํหนด 

4.2 การเปรียบเทียบเวลาการซ่อมพรม รูปแบบเดิม กบั รูปแบบใหม่ ดงัรูปท่ี 4 ปริมาณการซ่อมในรูปแบบ

ใหม่ คือ 202 ตารางเมตรต่อวนัทาํงาน โดยท่ีขนาดของพรมความยาว 3 x 15 เมตร = 45 ตารางเมตร ซ่อมพรม 4 ผืนต่อ

วนั เวลาของแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี ขั้นตอนการซ่อมแบบเดิม คล่ีพรม 4 นาที เตรียมอุปกรณ์ 6 นาที ตรวจสอบและซ่อม 

93 นาที เก็บอุปกรณ์ 5 นาที  ทาํความสะอาด 5 นาที ขั้นตอนการซ่อมแบบใหม่คล่ีพรม 4 นาที เตรียมอุปกรณ์ 6 นาที 

ตรวจสอบ 28 นาที ซ่อม 62นาที เก็บอุปกรณ์ 7 นาที  ทาํความสะอาด 6 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก) เวลาการซ่อมพรมแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข) เวลาการซ่อมพรมแบบใหม่ 

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการซ่อมพรมแบบเดิมและการซ่อมพรมแบบใหม่ ก)  และ ข)   
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           สญัลกัษณ์ของกราฟ 

               คือ   การคล่ีพรม                         

                  คือ   การเตรียมอุปกรณ์ 

                  คือ   การตรวจสอบ 

                   คือ   การซ่อมพรม 

                 คือ   การมว้นเก็บ รอ ขนยา้ย 

  คือ   การทาํความสะอาด 

 

 

4.3ประสิทธิภาพการซ่อมพรม คาํนวณจากเวลาการทาํงานท่ีลดลงและเทียบกบักาํลงัการผลิตเดิมท่ี 180 

ตารางเมตรต่อวนั เวลาการซ่อมพรม (รูปแบบเดิม) 452 นาที/วนั เวลาการซ่อมพรม (รูปแบบใหม่) 397 นาที/วนั การ

คาํนวณ ดงัน้ี  

ปริมาณการซ่อมพรม(รูปแบบใหม่) = กาํลงัการซ่อมพรมแบบเดิม + กาํลงัการซ่อมพรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

QN = กาํลงัการซ่อมพรม(รูปแบบใหม่) 

Qo = กาํลงัการซ่อมพรม(รูปแบบเดิม) 

TN  = เวลาการซ่อมพรม(รูปแบบใหม่) (นาที/วนั) 

TO = เวลาการซ่อมพรม(รูปแบบเดิม) (นาที/วนั) 

Eff = ประสิทธิภาพ 
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กาํลงัการซ่อมพรมรูปแบบใหม่คือ 202   ตารางเมตรต่อวนั จากกาํลงัการซ่อมพรมรูปแบบใหม่คือ 180   

ตารางเมตรต่อวนั ทาํใหป้ระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.22 
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5. การอภิปรายผล 

วธีิการทาํงานแบบเดิมมีวิธีการซ่อมพรมคือ การทาํงานแบบเดิมคือการทาํตามแต่ละขั้นตอนต่อไปเร่ือยๆจน

ครบและทาํผืนถดัไปเร่ือยๆ แต่เวลาของการทาํงานแบบเดิมใชเ้วลาในการซ่อม 452 นาที  ไดป้ริมาณ 180 ตารางเมตร 

วธีิการทาํงานแบบใหม่มีวธีิการซ่อมพรม คือ ผืนท่ี 1 การทาํงานแบบท่ี คล่ีพรม เตรียมอุปกรณ์ การตรวจสอบ

โดยการติดสต๊ิกเกอร์แบ่งแยกประเภทเพ่ือความละเอียดในการซ่อม การซ่อมพรมท่ีใชก้ารกาํหนดท่ีนัง่ให้คนซ่อมพรม 

1×5 ตารางเมตร มว้นเก็บ รอ ขนยา้ยและทาํความสะอาด แต่ผืนท่ี 2 จะทาํขั้นตอนในช่วง คล่ีพรม เตรียมอุปกรณ์พร้อม

กนัในผืนท่ี 1 การตรวจสอบ การซ่อม มว้นเก็บ รอ ขนยา้ยและทาํความสะอาด ผืนท่ี 3 จะทาํขั้นตอนในช่วง คล่ีพรม 

เตรียมอุปกรณ์พร้อมกันในผืนท่ี 2 การตรวจสอบ การซ่อม มว้นเก็บ รอ ขนยา้ยและทาํความสะอาด ผืนท่ี 4 จะทํา

ขั้นตอนในช่วง คล่ีพรม เตรียมอุปกรณ์พร้อมกนัในผืนท่ี 3 การตรวจสอบ การซ่อม มว้นเก็บ รอ ขนยา้ยและทาํความ

สะอาด สามารถลดเวลาการทาํงานได ้55 นาที และปริมาณในการซ่อมพรม  

 

6. บทสรุป 

การซ่อมพรมรูปแบบเดิม ซ่อมได ้4 ผืนต่อวนั และการซ่อมพรมรูปแบบใหม่ ซ่อมได ้5 ผืนต่อวนั การซ่อม

พรมท่ีเร็วข้ึนจึงทาํใหท้าํงานไดม้ากข้ึน ประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 12.22 และสามารถลดการทาํงานล่วงเวลาลงได ้

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลและสถานท่ีจากโรงงานกรณีศึกษา 
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